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 nr. 208 009 van 22 augustus 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROBERT 

Eugène Smitsstraat 28-30 

1030 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Colombiaanse nationaliteit te zijn, op 

23 november 2017 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 17 oktober 2017waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt en tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 29 november 2017 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. QUESTIAUX, die loco advocaat P. ROBERT verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 20 december 2016 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).  
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1.2. Op 17 oktober 2017 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de 

gemachtigde) deze aanvraag onontvankelijk te verklaren.  

 

Op dezelfde dag geeft hij de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

Dit zijn de bestreden beslissingen.  

 

De eerste bestreden beslissing is de beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en is als volgt gemotiveerd:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.12.2016 werd 

ingediend door : 

H. M., G. D. (R.R.: 070032860744) 

nationaliteit: Colombia 

geboren te Bogota op 28.03.1970 

adres: (…) 

 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

 

Betrokkene kwam op 15.05.2013 naar België met een geldig Schengenvisum. Hieropvolgend werd hij in 

het bezit gesteld van een aankomstverklaring en werd zijn verblijf toegestaan tot 28.06.2013. 

Betrokkene diende na deze datum een aanvraag tot verlenging van zijn aankomstverklaring in, doch 

deze aanvraag tot verlenging van zijn aankomstverklaring werd op 16.07.2013 geweigerd, hem 

betekend op 26.07.2013. Op 20.11.2013 vroeg betrokkene in België asiel aan. Betrokkene wist dat zijn 

verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van deze asielprocedure en dat hij bij een 

negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag werd afgesloten op 14.11.2016 met 

een weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire bescherming door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. Uit illegaal verblijf kunnen geen rechten 

geput worden met het oog op een machtiging tot verblijf. 

 

De duur van de asielprocedure – namelijk iets minder dan 3 jaar – was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan 

betrokkene ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000) 

Wat de verwijzing naar art. 18 en art. 31 van de richtlijn 2013/32/EU betreft, dient er vooreerst 

opgemerkt te worden dat het de asielinstanties niet ten kwade kan worden genomen de asielaanvraag 

zorgvuldig te hebben onderzocht en hiervoor de nodige tijd te hebben genomen. Bovendien stelt het art. 

31 van de richtlijn 2013/32/EU eveneens het volgende: “Onverminderd de leden 3 tot en met 5 kunnen 

de lidstaten deze termijnen overschrijden indien dit noodzakelijk is met het oog op een behoorlijke en 

volledige behandeling van het verzoek om internationale bescherming.”. Betrokkene toont niet aan dat 

het voor de asielinstanties niet noodzakelijk was om een behoorlijk onderzoek te voeren om alzo een 

volledige behandeling te garanderen. Tot slot dient er nogmaals op gewezen te worden dat een 

eventuele schending van de redelijke termijn hoe dan ook niet tot gevolg kan hebben dat er enig recht 

op verblijf zou ontstaan in hoofde betrokkene. 

 

Betrokkene verwijst tevens naar de besluiten in de zaak M.M.t. Ierland (C-277/11) van het Europees Hof 

van Justitie. Echter, het is aan betrokkene om de overeenkomsten aan te tonen tussen zijn eigen 

situatie en de situatie waarvan hij beweert dat ze vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 

13.07.2001). Men kan er immers niet zonder meer van uitgaan dat de omstandigheden waarin 

betrokkene verkeert analoog (of commensurabel) zijn met degene waaraan hij refereert. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Het feit dat betrokkene sinds 16.12.2015 ononderbroken tewerkgesteld is bij bvba Sorebel, vormt 

evenmin een buitengewone omstandigheid aangezien deze tewerkstelling alleen werd toegestaan 

zolang zijn asielprocedure niet was afgesloten. Zij had enkel als doel betrokkene de mogelijkheid te 

geven om tijdens zijn verblijf in zijn eigen behoeften te voorzien. Vermits de asielprocedure werd 

afgesloten op 14.11.2016 vervalt tevens zijn officiële toestemming om betaalde arbeid te verrichten op 

het Belgisch grondgebied. 

 

De overige aangehaalde elementen (dat betrokkene zich behoorlijk in België zou hebben geïntegreerd, 

dat hij werkwillig is en dat hij een aantal aanbevelingsbrieven en getuigenverklaringen voorlegt) 

verantwoorden niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Deze 

elementen behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld (RvS 24 oktober 2001, 

nr. 100.223; RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Zij kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel 

onderzoek conform art 9.2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

De tweede bestreden beslissing is het bevel om het grondgebied te verlaten en is als volgt gemotiveerd:  

 

“De heer, 

Naam, voornaam: H. M., G. D. 

geboortedatum: 28,03.1970 

geboorteplaats: Bogota 

nationaliteit:  Colombia 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, onmiddellijk na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, is hij een vreemdeling vrijgesteld 

van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode 

van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen: 

 

Omdat betrokkene een asielaanvraag indiende, werd zijn verblijf om die reden toegestaan en dit tot 

zolang het onderzoek naar de asielmotieven liep, Betrokkene wist dat dit om een precaire 

verblijfssituatie ging. Vermits de asielprocedure werd afgesloten met een negatieve beslissing (noch de 

vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire bescherming werden hem toegekend), is het verblijf van 

betrokkene niet langer gewettigd. De termijn van 90 dagen op een periode van 180 dagen is inmiddels 

ruimschoots overschreden. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 (nul) dagen 

verminderd omdat 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied uiterlijk op 02.12.2016 te 

verlaten.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 9bis en 62 van de 

vreemdelingenwet, van artikel 31 van de richtlijn 2013/32, van het evenredigheidsbeginsel en van de 

motiveringsplicht.  

 

De verzoekende partij licht het middel als volgt toe:  

 

“ 

Eerst onderdeel 

De motivering van de bestreden beslissing is tegenstrijdig. De bestreden beslissing stelt immers 

vooreerst dat “de duur van de asielprocedure […] ook niet van die aard [was] dat ze als onredelijk lang 
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kan beschouwd worden”. Dat de bestreden beslissing zich uitspreekt over de vraag of de 

behandelingstermijn van een asielaanvraag al dan niet onredelijk lang is betekent per definitie dat een 

onredelijke behandelingsperiode juridische gevolgen kan of moet hebben. Anders zou tegenpartij dit 

begrip immers niet hanteren. Die overweging betreffende de (volgens tegenpartij niet) onredelijk lange 

behandelingsperiode van de asielaanvraag vormt het eerste deel van het antwoord op het argument van 

verzoeker op dit punt. 

 

Anderzijds eindigt de bestreden beslissing haar redenering met het volgende besluit: “Tot slot dient er 

nogmaals op gewezen te worden dat een eventuele schending van de redelijke termijn hoe  dan ook 

niet tot gevolg kan hebben dat er enig recht op verblijf zou ontstaan in hoofde [van] betrokkene”. 

 

Beide standpunten sluiten elkaar uit. Ofwel wordt de behandelingsperiode van een asielaanvraag vanaf 

een bepaalde termijn als onredelijk lang beschouwd, en worden daar juridische gevolgen aan 

gekoppeld; ofwel is de duur van de behandelingsperiode van een asielaanvraag irrelevant. 

De tegenstrijdige motivering van de bestreden beslissing schendt artikelen 9bis en 62 van de wet. 

 

Tweede onderdeel 

Tegenpartij stelt dat de behandelingsperiode van de asielaanvraag van verzoeker in het licht van 

artikelen 18 en 31 van de richtlijn 2013/32 niet onredelijk lang was. 

Tegenpartij verwart zodoende artikel 18 van de richtlijn en de 18de overweging voorafgaand aan de 

richtlijn. 

 

Artikel 31 van de richtlijn verplicht inderdaad de lidstaten om asielaanvragen binnen een redelijke termijn 

te behandelen. Dit artikel werd niet in het Belgisch recht omgezet, zodat verzoeker zich er rechtstreeks 

op kan roepen. 

 

De overweging “[er] dient […] opgemerkt te worden dat het de asielinstanties niet ten kwade kan worden 

genomen de asielaanvraag zorgvuldig te hebben onderzocht en hiervoor de nodige tijd te hebben 

genomen” biedt geen gepaste motivering als antwoord op een argument genomen op basis van artikel 

31 van de richtlijn. 

 

De verwijzing naar artikel 31 in de bestreden beslissing is bovendien onvolledig. Dit artikel wordt in de 

bestreden beslissing geciteerd als “Onverminderd de leden 3 tot en met 5 kunnen de lidstaten deze 

termijnen overschrijden indien dit noodzakelijk is met het oog op een behoorlijke en volledige 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming”. 

 

Het derde lid van dit artikel luidt als volgt: 

“Bij wijze van uitzondering kunnen de lidstaten, in naar behoren gerechtvaardigde gevallen, de in dit lid 

bepaalde termijn met ten vroegste drie maanden overschrijden wanneer dit noodzakelijk is met het oog 

op een behoorlijke en volledige behandeling van het verzoek om internationale bescherming”. 

Uit het samenlezen van die twee leden van artikel 31 blijkt dat, indien de behandelingsperiode meer dan 

9 maanden duurt, er uitzonderlijke redenen moeten bestaan om dit te rechtvaardigen. 

De voorbereidende werken stellen voor de toekomstige artikel 57/6 van de wet, dat de omzetting van 

artikel 31 van de richtlijn zal vormen (http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2548/54K2548001.pdf, pp. 

101-102): 

 

“Het tweede lid bepaalt dat de ten gronde behandelingsprocedure binnen een termijn van zes maanden, 

na ontvangst van het verzoek om internationale bescherming dat door de minister of zijn gemachtigde 

werd overgemaakt, dient te zijn afgerond. 

 

Deze termijn kan volgens het derde lid met ten hoogste negen maanden worden wanneer complexe 

en/of juridische kwesties aan de orde zijn, wanneer een groot aantal onderdanen van derde landen of 

staatlozen tegelijk om internationale bescherming verzoeken, of wanneer de vertraging duidelijk is toe te 

schrijven aan een gebrek aan medewerking in hoofde van verzoeker. 

 

Indien dit noodzakelijk is met het oog op een behoorlijke en volledige behandeling van het verzoek, kan 

de termijn na verlenging, bedoeld in het derde lid, nogmaals verlengd worden met ten hoogste drie 

maanden, zoals wordt bepaald in het vierde lid. 

 

De termijn van zes maanden kan tot maximum eenentwintig maanden verlengd worden, zoals bepaald 

in het vijfde lid, indien het uitstel van de beslissing is ingegeven door een onzekere situatie in het land 
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van herkomst die naar verwachting tijdelijk is. In dat geval onderzoekt de Commissaris-generaal de 

situatie zesmaandelijks opnieuw. De verzoeker en de Commissie worden in kennis gesteld van de 

redenen van het uitstel. Deze verlenging tot maximum eenentwintig maanden omwille van een onzekere 

situatie in het land van herkomst betreft een uitzonderlijke maatregel. Zoals hieronder aangegeven blijft 

het een voor het CGVS na te streven objectief om binnen de vooropgestelde termijnen een beslissing te 

nemen”. 

 

De bestreden beslissing legt niet uit in welke mate het dossier van verzoeker uitzonderlijk zou zijn. 

In ieder geval lijkt een behandelingsduur van 27 maanden in het licht van de besluiten van advocaat-

generaal Bot reeds kennelijk onredelijk. De behandelingsduur van de aanvraag van verzoeker is a 

fortiori onredelijk. 

 

De bestreden beslissing schendt bijgevolg alle in het middel ingeroepen wets- en richtlijnsartikelen. 

 

Derde onderdeel 

De bestreden beslissing weigert gevolgen te trekken uit de overschrijding van de behandelingstermijnen 

voorzien in artikel 31 van de richtlijn, voortvloeiend op het recht op een goed bestuur, als algemeen 

rechtsbeginsel van de Unie. 

 

In dezelfde optiek stellen de voorbereidende werken van toekomstig artikel 57/6 van de wet dat: 

“De beslissingstermijnen betreffen een termijn van orde, zonder sanctie op een overschrijding ervan. De 

termijnen zijn te beschouwen als een na te streven objectief voor het CGVS en de regering moet het 

CGVS hiervoor de nodige middelen ter beschikking stellen”. 

Het enig gevolg dat de wetgever aan de overschrijding van de termijn wenst te geven zou het volgende 

zijn: 

“Wanneer een verzoeker binnen de zes maanden geen beslissing heeft ontvangen wordt hij door het 

CGVS in kennis gesteld van dit uitstel (eventueel via een algemeen bericht op de 

website van het CGVS), ongeacht de reden van de verlenging. De verzoeker wordt op zijn verzoek in 

kennis gesteld over de redenen en het tijdsbestek waarin hij een beslissing over zijn verzoek kan 

verwachten. Dit wordt bepaald in het zesde lid”. 

 

Dit en de bestreden beslissing zou betekenen dat het enige gevolg te geven aan een overschrijding van 

de redelijke behandelingstermijn een schriftelijke verwittiging zou zijn. 

Dit vormt geen antwoord op het feit dat verzoeker zich gedurende die periode, jarenlang, in België 

geïntegreerd heeft en er een leven heeft opgebouwd. 

 

Het gebrek aan een werkelijke sanctie van het recht op behoorlijk bestuur lijkt het 

evenredigheidsbeginsel te schenden, aangezien er geen evenwicht bestaat tussen de onbetwistbare 

schending door de Staat van zijn verplichtingen (zie tweede en derde onderdeel) en de gevolgen van 

dien (een jarenlange integratie in de Belgische samenleving, bevestigd door de stukken neergelegd ter 

staving van de aanvraag waaraan een einde gesteld zou worden) en het onbestaand herstel waarop 

verzoeker recht zou hebben. 

 

De schending van het beginsel van behoorlijk bestuur en van het evenredigheidsbeginsel als algemene 

rechtsbeginselen van de Europese Unie rechtvaardigen de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen. 

 

Vierde onderdeel 

In subsidiaire orde, mocht uw Raad oordelen dat het gevolg dat gegeven moet worden aan de 

schending van de termijn vastgelegd in artikel 31 van de richtlijn twijfelachtig is in het oog van het 

beginsel van behoorlijk bestuur en van het evenredigheidsbeginsel als algemene rechtsbeginselen van 

de Europese Unie, dan moet de volgende prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie gesteld 

worden: 

“Laten het beginsel van behoorlijk bestuur, specifiek vertaald voor asielzoekers in artikel 31 van de 

richtlijn 2013/32/EU, en het evenredigheidsbeginsel, als algemene rechtsbeginselen van de Europese 

Unie, toe dat de overschrijding van de termijnen bepaald in artikel 31 van de richtlijn geen verplichting in 

hoofde van de Lidstaat doet ontstaan, met het oog op de bescherming van de integratie van de 

asielzoeker in die Lidstaat gedurende de onredelijk lange periode nodig voor de behandeling van zijn 

asielaanvraag?”.” 
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2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. 

Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, met name 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

Waar de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissingen inhoudelijk betwist, voert zij in 

wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Bij het beoordelen van de materiële motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep 

die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid 

is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn 

wettigheidstoezicht of het bestuur is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke 

vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is 

gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De Raad herhaalt dat het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toelaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het 

onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126 520). De 

keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers 

slechts het proportionaliteitsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. 

 

Waar de verzoekende partij het evenredigheidsbeginsel als algemeen rechtsbeginsel van de Europese 

Unie aanhaalt, merkt de Raad op dat, net zoals het subsidiariteitsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel 

de uitoefening van de bevoegdheden door de Europese Unie regelt. Het is bedoeld om duidelijke 

grenzen af te bakenen voor het optreden van EU-instellingen. Krachtens dit beginsel moeten activiteiten 

van de EU beperkt blijven tot wat nodig is om de doelstellingen van de verdragen te bereiken. De 

omvang en de vorm van het optreden moeten met andere woorden in verhouding staan tot het 

nagestreefde doel. Het evenredigheidsbeginsel is omschreven in artikel 5 van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie. De criteria voor de toepassing ervan zijn vastgesteld in het aan de Verdragen 

gehechte Protocol (nr. 2) betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het 

evenredigheidsbeginsel. Aangezien dit beginsel betrekking heeft op de bevoegdheidsverdeling tussen 

de Europese Unie en haar lidstaten, kan de verzoekende partij er zich in casu niet dienstig op beroepen. 

Dit onderdeel is niet ontvankelijk.  

 

In de eerste bestreden beslissing wordt toepassing gemaakt van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden 

afgegeven.” 
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Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die vervat is in artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is 

voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van 

deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot 

een verblijf gemachtigd te worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn 

omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep 

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

 

Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die 

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen; 

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

gemachtigde van de bevoegde minister c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig 

werd ingediend, te weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van 

deze verplichting en of hij aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen. De 

aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandigheden 

zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit 

zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

De verzoekende partij deelt haar enig middel in vier onderdelen in. Zij worden hierna afzonderlijk 

besproken.  

 

In een eerste onderdeel van het enig middel stelt de verzoekende partij dat de motivering van de 

bestreden beslissing tegenstrijdig is. De bestreden beslissing stelt volgens de verzoekende partij 

immers vooreerst dat “de duur van de asielprocedure […] ook niet van die aard [was] dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden”, en anderzijds dat “Tot slot er nogmaals op gewezen (dient) te 

worden dat een eventuele schending van de redelijke termijn hoe dan ook niet tot gevolg kan hebben 

dat er enig recht op verblijf zou ontstaan in hoofde [van] betrokkene”. Beide standpunten sluiten elkaar 

volgens de verzoekende partij uit. Ofwel wordt de behandelingsperiode van een asielaanvraag vanaf 

een bepaalde termijn als onredelijk lang beschouwd, en worden daar juridische gevolgen aan 

gekoppeld, ofwel is de duur van de behandelingsperiode van een asielaanvraag irrelevant. 

 

De Raad stelt vast dat voornoemde twee motieven, zoals geciteerd door de verzoekende partij, 

inderdaad in de bestreden beslissing staan. Deze twee motieven zijn, in tegenstelling tot wat de 

verzoekende partij voorhoudt, echter niet tegenstrijdig. Het tweede motief heeft het immers over een 

“eventuele” schending van de redelijke termijn, die “hoe dan ook” niet tot gevolg kan hebben dat er enig 

recht op verblijf zou ontstaan voor de verzoekende partij. Het is dan ook duidelijk dat de verwerende 

partij met deze twee motieven stelt dat volgens haar de duur van de asielprocedure niet onredelijk lang 

was, en anderzijds dat, moest de duur van de asielprocedure toch onredelijk lang geweest zijn, quod 

non volgens de verwerende partij, dit niet tot enig verblijfsrecht kan leiden voor de verzoekende partij. 

De bewoordingen van deze twee motieven zijn duidelijk en wijzen niet op een tegenstrijdige motivering 

in de bestreden beslissing.  

 

Het eerste onderdeel van het enig middel is niet gegrond.  

 

In een tweede onderdeel van het enig middel stelt de verzoekende partij dat de verwerende partij 

oordeelde dat de behandelingsperiode van de asielaanvraag in het licht van artikelen 18 en 31 van de 

richtlijn 2013/32 niet onredelijk lang was. Volgens de verzoekende partij verwart de verwerende partij op 
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die manier artikel 18 van de richtlijn en de 18de overweging voorafgaand aan de richtlijn. Artikel 31 van 

de richtlijn verplicht de lidstaten volgens de verzoekende partij asielaanvragen binnen een redelijke 

termijn te behandelen. Dit artikel werd niet in het Belgisch recht omgezet, zodat men zich er volgens de 

verzoekende partij rechtstreeks op kan beroepen. Uit het samenlezen van die twee leden van artikel 31 

blijkt volgens de verzoekende partij dat, indien de behandelingsperiode meer dan 9 maanden duurt, er 

uitzonderlijke redenen moeten bestaan om dit te rechtvaardigen. De verzoekende partij verwijst naar de 

voorbereidende werken voor het toekomstige artikel 57/6 van de wet, dat de omzetting van artikel 31 

van de richtlijn zal vormen. De bestreden beslissing legt volgens de verzoekende partij niet uit in welke 

mate het dossier van de verzoekende partij uitzonderlijk zou zijn. In ieder geval lijkt een 

behandelingsduur van 27 maanden volgens de verzoekende partij in het licht van de besluiten van 

advocaat-generaal Bot reeds kennelijk onredelijk. De behandelingsduur van de aanvraag is volgens 

verzoekende partij a fortiori onredelijk. 

 

Artikel 31 van richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale 

bescherming luidt als volgt:  

 

“Artikel 31 

Behandelingsprocedure 

 

1.   De lidstaten behandelen verzoeken om internationale bescherming in een behandelingsprocedure 

overeenkomstig de fundamentele beginselen en waarborgen in hoofdstuk II. 

2.   De lidstaten zorgen ervoor dat de behandelingsprocedure zo spoedig mogelijk wordt afgerond, 

onverminderd een behoorlijke en volledige behandeling. 

3.   De lidstaten zorgen ervoor dat de behandelingsprocedure binnen zes maanden na de indiening van 

het verzoek wordt afgerond. 

Wanneer een verzoek onder de procedure van Verordening (EU) nr. 604/2013 valt, vangt de termijn van 

zes maanden aan op het tijdstip waarop overeenkomstig die verordening wordt vastgesteld welke 

lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek, de verzoeker zich op het grondgebied 

van die lidstaat bevindt en de bevoegde autoriteit de verzoeker heeft overgenomen. 

De lidstaten kunnen de in dit lid bepaalde termijn van zes maanden met ten hoogste negen maanden 

verlengen wanneer: 

a) complexe feitelijke en/of juridische kwesties aan de orde zijn; 

b) een groot aantal onderdanen van derde landen of staatlozen tegelijk om internationale 

bescherming verzoekt, waardoor het in de praktijk zeer moeilijk is de procedure binnen 

de termijn van zes maanden af te ronden; 

c) wanneer de vertraging duidelijk toe te schrijven is aan het feit dat de verzoeker de 

krachtens artikel 13 op hem rustende verplichtingen niet nakomt. 

Bij wijze van uitzondering kunnen de lidstaten, in naar behoren gerechtvaardigde gevallen, de in dit lid 

bepaalde termijn met ten hoogste drie maanden overschrijden wanneer dit noodzakelijk is met het oog 

op een behoorlijke en volledige behandeling van het verzoek om internationale bescherming. 

4.   Onverminderd de artikelen 13 en 18 van Richtlijn 2011/95/EU kunnen de lidstaten het afronden van 

de onderzoeksprocedure uitstellen wanneer redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de 

beslissingsautoriteit een beslissing neemt binnen de in lid 3 vastgestelde termijnen door een onzekere 

situatie in het land van herkomst die naar verwachting tijdelijk is. In dat geval doen de lidstaten het 

volgende: 

a) zij onderzoeken de situatie in dat land van herkomst ten minste om de zes maanden 

opnieuw; 

b) zij stellen de betrokken verzoekers binnen een redelijke termijn in kennis van de 

redenen voor het uitstel; 

c) zij stellen de Commissie binnen een redelijke termijn ervan in kennis dat de procedures 

voor dat land van herkomst worden uitgesteld. 

5.   De lidstaten ronden de behandelingsprocedure in elk geval af uiterlijk binnen een termijn van 21 

maanden na de indiening van het verzoek. 

6.   De lidstaten zorgen ervoor dat, indien er binnen zes maanden geen besluit kan worden genomen, 

de verzoeker: 

a) in kennis wordt gesteld van het uitstel; en 

b) op zijn verzoek informatie ontvangt over de redenen voor het uitstel en over het 
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tijdsbestek waarbinnen het besluit over zijn verzoek te verwachten valt. 

7.   De lidstaten kunnen voorrang verlenen aan de behandeling van een verzoek om nternationale 

bescherming overeenkomstig de fundamentele beginselen en waarborgen in hoofdstuk II, in het 

bijzonder: 

a) wanneer het verzoek waarschijnlijk gegrond is; 

b) wanneer de verzoeker kwetsbaar is in de zin van artikel 22 van Richtlijn 2013/33/EU, of 

bijzondere procedurele waarborgen behoeft, in het bijzonder niet-begeleide 

minderjarigen. 

8.   De lidstaten kunnen bepalen dat een behandelingsprocedure overeenkomstig de fundamentele 

beginselen en waarborgen in hoofdstuk II wordt versneld en/of aan de grens of in transitzones wordt 

gevoerd overeenkomstig artikel 43 indien: 

a) de verzoeker bij de indiening van zijn verzoek en de toelichting van de feiten alleen 

aangelegenheden aan de orde heeft gesteld die niet ter zake doen om uit te maken of 

hij in aanmerking komt voor erkenning als persoon die internationale bescherming 

geniet overeenkomstig Richtlijn 2011/95/EU; of 

b) de verzoeker afkomstig is uit een veilig land van herkomst in de zin van deze richtlijn; of 

c) de verzoeker de autoriteiten heeft misleid door omtrent zijn identiteit en/of nationaliteit 

valse informatie of documenten te verstrekken of door relevante informatie of 

documenten die een negatieve invloed op de beslissing hadden kunnen hebben, achter 

te houden; of 

d) de verzoeker waarschijnlijk, te kwader trouw, een identiteits- of reisdocument dat ertoe 

kon bijdragen dat zijn identiteit of nationaliteit werd vastgesteld, heeft vernietigd of zich 

daarvan heeft ontdaan; of 

e) de verzoeker kennelijk inconsequente en tegenstrijdige, kennelijk valse of duidelijk 

onwaarschijnlijke verklaringen heeft afgelegd die tegenstrijdig zijn met voldoende 

geverifieerde informatie over het land van herkomst, waardoor zijn bewering alle 

overtuigingskracht wordt ontnomen met betrekking tot de vraag of hij voor erkenning als 

persoon die internationale bescherming geniet op grond van Richtlijn 2011/95/EU; of 

f) de verzoeker een volgend verzoek om internationale bescherming heeft ingeleid dat niet 

overeenkomstig artikel 40, lid 5, niet-ontvankelijk wordt geacht; of 

g) de verzoeker enkel een verzoek doet teneinde de uitvoering van een eerdere of van een 

op handen zijnde beslissing die tot zijn verwijdering zou leiden, uit te stellen of te 

verijdelen, of 

h) de verzoeker het grondgebied van de lidstaat onrechtmatig is binnengekomen of zijn 

verblijf op onrechtmatige wijze heeft verlengd en zich, gezien de omstandigheden van 

zijn binnenkomst, zonder gegronde reden niet zo snel mogelijk bij de autoriteiten heeft 

aangemeld of geen verzoek om internationale bescherming heeft gedaan, of 

i) de verzoeker weigert te voldoen aan de verplichting zijn vingerafdrukken te laten nemen 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 603/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

van 26 juni 2013 betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van 

vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 

604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming 

dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten 

wordt ingediend en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de 

lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van 

rechtshandhaving (12); of 

j) de verzoeker op ernstige gronden als gevaar te beschouwen is voor de nationale 

veiligheid of de openbare orde van de lidstaat; of de verzoeker onder dwang is uitgezet 

om ernstige redenen van openbare veiligheid of openbare orde krachtens het nationale 

recht. 

9.   De lidstaten stellen termijnen vast voor het nemen van een beslissing in de procedure in eerste 

aanleg overeenkomstig lid 8. Die termijnen dienen redelijk te zijn. 

Onverminderd de leden 3 tot en met 5 kunnen de lidstaten deze termijnen overschrijden indien dit 

noodzakelijk is met het oog op een behoorlijke en volledige behandeling van het verzoek om 

internationale bescherming.” 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32013L0032#ntr12-L_2013180NL.01006001-E0012
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De verzoekende partij stelt dat zij zich rechtstreeks op deze bepaling kan beroepen, maar de Raad volgt 

deze zienswijze van de verzoekende partij niet. Deze bepaling kan immers bezwaarlijk als ‘voldoende 

duidelijk en nauwkeurig’ bestempeld worden. Om rechtstreekse werking te hebben moeten bepalingen 

precies zijn geformuleerd en geen afwijkingsmogelijkheden voor de lidstaten bevatten. Bovenvermelde 

bepaling is niet voldoende duidelijk en nauwkeurig, wat onder meer blijkt uit de bewoordingen “zo 

spoedig mogelijk” uit het eerste lid, 1., “complexe feitelijke en/of juridische kwesties” in punt 3. A) van 

deze bepaling, en verder de volgende vermeldingen: “een groot aantal onderdanen”, “naar behoren 

gerechtvaardigde gevallen”, “redelijkerwijs”, “redelijke termijn”, “redelijk”, en “noodzakelijk is met het oog 

op een behoorlijke en volledige behandeling van het verzoek om internationale bescherming”. De Raad 

stelt dan ook vast dat aan voormeld artikel 31 van richtlijn 2013/32 geen rechtstreekse werking in de 

interne rechtsorde kan toegekend worden. De verzoekende partij kan de schending van deze bepaling 

dan ook niet dienstig aanvoeren.  

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar het “toekomstige artikel 57/6” van de vreemdelingenwet, en 

verwijst naar de voorbereidende werken van deze bepaling, merkt de Raad op dat het artikel 57/6 van 

de vreemdelingenwet zoals ‘geciteerd’ door de verzoekende partij in haar enig middel, niet bestaat, en 

ook niet bestond op het moment van de bestreden beslissing. De verzoekende partij kan er zich dan ook 

niet dienstig op beroepen. Dit onderdeel is niet ontvankelijk.  

 

Waar de verzoekende partij de schending van artikel 18 van richtlijn 2013/32 zou aanhalen, legt zij op 

geen enkele concrete wijze uit waarom of op welke wijze de bestreden beslissingen deze bepaling 

zouden schenden. Dit onderdeel van het enig middel is niet ontvankelijk.  

 

Uit voorgaande bespreking volgt dat de verzoekende partij niet aannemelijk heeft gemaakt dat de 

behandelingsduur van haar aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet onredelijk lang zou geweest zijn.  

 

De kritiek aangaande de behandelingstermijn is eerder een kritiek gericht tegen de beslissing van de 

Commissaris-generaal. Deze beslissing vormt in casu niet de bestreden beslissing. Verder gaat de 

verzoekende partij er volledig aan voorbij dat zij buitengewone omstandigheden dient aan te tonen voor 

het indienen van haar aanvraag in België.  Wat dit betreft gaan zowel de verzoekende partij, als de 

verwerende partij hieraan voorbij. In de bestreden beslissing motiveert de verwerende partij dat zelfs al 

mocht de behandeling van de asielprocedure onredelijk lang geweest zijn, dit geen recht op verblijf 

geeft. Met dit betoog gaat de verwerende partij reeds in op de gegrondheid van de aanvraag. Dit is 

echter niet aan de orde wanneer de ontvankelijkheid van de aanvraag wordt beoordeeld, zodat de Raad 

dit hele betoog van de verwerende partij in de bestreden beslissing als een overtollig motief acht. De 

kritiek van de verzoekende partij op een overtollig motief kan hoe dan ook niet tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissing leiden. 

 

Het tweede onderdeel van het enig middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

 

Het derde onderdeel van het enig middel is grotendeels een herhaling van het tweede onderdeel, 

namelijk waar de verzoekende partij verwijst naar het “toekomstig” artikel 57/6 van de vreemdelingenwet 

en de volgens haar onredelijk lange behandelingstermijn van haar aanvraag. Op deze punten kan de 

verzoekende partij verwijzen naar bovenstaande bespreking.  

 

De verzoekende partij stelt verder in het derde onderdeel dat de verwerende partij geen antwoord geeft 

op het feit dat de verzoekende partij zich gedurende die behandelingsperiode, jarenlang, in België 

geïntegreerd heeft en er een leven heeft opgebouwd. Het gebrek aan een werkelijke sanctie van het 

recht op behoorlijk bestuur lijkt volgens de verzoekende partij het evenredigheidsbeginsel te schenden, 

aangezien er geen evenwicht bestaat tussen de onbetwistbare schending door de Staat van zijn 

verplichtingen (zie tweede en derde onderdeel) en de gevolgen daarvan, namelijk een jarenlange 

integratie in de Belgische samenleving, die volgens de verzoekende partij bevestigd wordt door de 

stukken neergelegd ter staving van de aanvraag waaraan een einde gesteld zou worden, en het 

onbestaand herstel waarop de verzoekende partij recht zou hebben. 

 

De Raad stelt vast dat de eerste bestreden beslissing wel degelijk motieven bevat over de beweerde 

integratie en het lange verblijf in België van de verzoekende partij, namelijk: “Betrokkene verkoos echter 

geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal in 

België. Uit illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met het oog op een machtiging tot 
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verblijf.”, en “De overige aangehaalde elementen (dat betrokkene zich behoorlijk in België zou hebben 

geïntegreerd, dat hij werkwillig is en dat hij een aantal aanbevelingsbrieven en getuigenverklaringen 

voorlegt) verantwoorden niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Deze 

elementen behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld (RvS 24 oktober 2001, 

nr. 100.223; RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Zij kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel 

onderzoek conform art 9.2 van de wet van 15.12.1980”. Het is dus niet zo dat de verwerende partij geen 

antwoord heeft gegeven op het argument van jarenlang verblijf in België en de beweerde integratie.  

 

De Raad merkt verder nog op dat de buitengewone omstandigheden niet mogen worden verward met 

de argumenten ten gronde die aangehaald worden om een machtiging tot verblijf te verkrijgen. Het 

verblijf van de verzoekende partij in België en de daaruit voortvloeiende integratie en sociale bindingen 

zijn elementen die de gegrondheidsfase betreffen. Pas indien de bevoegde staatssecretaris van oordeel 

is dat er buitengewone omstandigheden zijn, zal hij overgaan tot een onderzoek van de gegrondheid 

van de aanvraag, waarbij hij dan onder meer rekening zal houden met de elementen van integratie. De 

Raad wijst nogmaals op het feit dat de verwerende partij ter zake een ruime appreciatiebevoegdheid 

heeft, waardoor hij slechts een marginale controle op haar beslissing kan uitoefenen. In casu toont de 

verzoekende partij met haar betoog echter geen omstandigheden aan die het haar bijzonder moeilijk 

maken tijdelijk terug te keren om vanuit haar land van herkomst een aanvraag in te dienen. De stelling 

van de verwerende partij dat de door de verzoekende partij aangevoerde elementen van integratie niet 

als buitengewone omstandigheid, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, kunnen 

weerhouden worden is bovendien in overeenstemming met de vaste rechtspraak van de Raad van 

State. Dit rechtscollege stelde immers “dat echter omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben 

op de lange duur van het verblijf in België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het 

zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag 

betreffen en derhalve niet kunnen verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is 

ingediend” (RvS 9 december 2009, nr. 198.769).  

 

In een vierde onderdeel, ten slotte, verzoekt de verzoekende partij de Raad de volgende prejudiciële 

vraag aan het Europees Hof van Justitie te stellen: “Laten het beginsel van behoorlijk bestuur, specifiek 

vertaald voor asielzoekers in artikel 31 van de richtlijn 2013/32/EU, en het evenredigheidsbeginsel, als 

algemene rechtsbeginselen van de Europese Unie, toe dat de overschrijding van de termijnen bepaald 

in artikel 31 van de richtlijn geen verplichting in hoofde van de Lidstaat doet ontstaan, met het oog op de 

bescherming van de integratie van de asielzoeker in die Lidstaat gedurende de onredelijk lange periode 

nodig voor de behandeling van zijn asielaanvraag?”. 

 

Aangezien uit bovenstaande bespreking is gebleken dat aan artikel 31 van richtlijn 2013/32 geen 

rechtstreekse werking in de interne rechtsorde kan toegekend worden, is het antwoord op de 

préjudiciële vraag waarvan de verzoekende partij de Raad verzoekt ze aan het Hof van Justitie te 

stellen, niet onontbeerlijk voor de oplossing van het huidig geschil. De Raad acht het dan ook niet nodig 

de door de verzoekende partij gesuggereerde préjudiciële vraag aan het Hof van Justitie te stellen.  

 

Ten slotte stelt de Raad vast dat de verzoekende partij de overige motieven van de eerste bestreden 

beslissing niet betwist. Zij betwist evenmin enig motief van de tweede bestreden beslissing. Zij blijven 

dan ook staan.  

 

Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij de schending van de door haar 

opgeworpen bepalingen en beginselen niet aannemelijk heeft gemaakt, noch heeft zij aannemelijk 

gemaakt dat de bestreden beslissingen op kennelijk onredelijke wijze werden genomen.  

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 
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4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig augustus tweeduizend 

achttien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


