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 nr. 209 356 van 17 september 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. KABONGO MWAMBA 

Emile Clausstraat 49/9 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die verklaren allen van Servische nationaliteit te zijn, op 

31 mei 2017 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

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

Administratieve Vereenvoudiging van 13 maart 2017 waarbij een 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 wordt verklaard. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 augustus 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

6 september 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat C. KABONGO MWAMBA 

verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat T. SCHREURS, 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 6 april 2014 dient de eerste verzoekende partij een derde asielaanvraag in België in en de 

tweede verzoekende partij voor zichzelf en de minderjarige vierde verzoekende partij (zij is op dat 

moment zwanger van de minderjarige derde verzoekende partij) een tweede asielaanvraag. Op 26 april 

2016 weigert de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beide meervoudige 

asielaanvragen in overweging te nemen. 
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1.2 Op 1 juli 2016 dienen de eerste twee verzoekende partijen voor zichzelf en hun twee minderjarige 

kinderen (de derde en vierde 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). 

 

1.3 Op 13 maart 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij deze aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing, die op 10 mei 2017 aan de eerste twee 

verzoekende partijen ter kennis werd gebracht en die luidt als volgt: 

 

“(...) Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 01.07.2016 werd 

ingediend door :  

 

J(...), A(...) (N° R.N. (...))  

Geboren te (...) op (...) 

Nationaliteit : Kosovo  

Zijn echtgenote :  

M(...), A(...) (N° R.N. (...))  

Geboren te (...) op (...) 

Nationaliteit : Servië  

Hun kinderen :  

M(...), E(...)  

Geboren op (...) 

Nationaliteit : Servië  

En J(...), V(...)  

Geboren op (...) 

Nationaliteit : Onbepaald  

 

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 betrokkenen de 

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

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

buitenland.  

 

Betrokkenen halen aan dat zij geïntegreerd zijn doordat ze kennis zouden hebben van één van de 

landstalen, niet ten laste vallen van de Belgische Staat en sociale banden zouden hebben met personen 

gevestigd in België. De elementen van integratie kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard 

worden, aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet 

behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769).  

 

Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedures en bij mevrouw M(...) bij de ontvankelijk verklaarde aanvraag art. 9ter en dat zij bij een 

negatieve beslissing het land dienden te verlaten.  

Betrokkenen vroegen op 15.06.2011 een eerste keer asiel aan. Deze asielaanvraag werd op 28.11.2011 

(man) en op 29.11.2011 (vrouw) afgesloten met een beslissing ‘afstand van het geding wordt 

vastgesteld’ door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Ze betekenden een bevel om het 

grondgebied te verlaten op 23.06.2012. De heer J(...) vroeg op 23.07.2012 nogmaals asiel aan. Deze 

asielaanvraag werd op 03.08.2012 afgesloten met een beslissing ‘weigering van in overwegingname’ 

door de Dienst Vreemdelingenzaken. Hij betekende op 6.12.2012 een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Ook op 23.05.2013 betekenden ze allebei een bevel om het grondgebied te verlaten. Op 

25.10.2013 betekenden ze beide ook een bijlage 13sexies (inreisverbod van 3 jaar). Mevrouw verkreeg 

echter op 5.08.2015 naar aanleiding van een ontvankelijk verklaarde aanvraag art. 9ter een attest van 

immatriculatie. Doch, op 10.09.2015 werd de aanvraag art. 9ter ongegrond verklaard en werd het AI 
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ingetrokken. Zowel man als vrouw betekenden op 5.10.2015 opnieuw een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Een laatste asielaanvraag werd door beiden ingediend, op 06.04.2016. Deze asielaanvraag 

werd afgesloten op 26.04.2016 met een beslissing ‘niet in overwegingname’ door het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Mevrouw M(...) betekende op 22.06.2016 een bevel 

om het grondgebied te verlaten, mijnheer J(...) werd een uitstel tot het verlaten van het grondgebied 

toegekend tot 19.07.2016. Momenteel verblijven ze illegaal in België.  

 

De duur van de asielprocedures – namelijk iets meer dan 5 maanden voor de eerste, 11 dagen voor de 

tweede (man) en 20 dagen voor de derde – was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan 

beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkenen ipso facto 

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

 

De advocaat van betrokkenen haalt aan dat hun oudste kindje hier naar school gaat, een terugkeer voor 

een onderbreking van die scholing zou zorgen en voor een achterstand bij het kindje door het 

verschillend onderwijssysteem tussen België en Kosovo/Servië.  Deze argumenten vormen geen 

buitengewone omstandigheid, daar kinderen jonger dan 6 jaar in België niet school- en/of leerplichtig 

zijn. Gezien de jonge leeftijd van het kind kan men redelijkerwijs verwachten dat het zich snel en 

gemakkelijk zal kunnen aanpassen aan het schoolsysteem van Kosovo/Servië. Van een schending van 

art. 2 (non-discriminatie) en artikel 3 (belang van het kind) van het Kinderrechtenverdrag kan dan ook 

geen sprake zijn. Het kindje kan samen met de ouders terugkeren en in Servië of Kosovo naar school 

gaan. Bovendien, wat het aangehaalde art. 3 van het Verdrag van de Rechten van het Kind betreft, 

dient te worden opgemerkt dat het Hof van Cassatie gesteld heeft dat art. 3 geen directe werking heeft. 

Ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt in zijn arrest van 30.07.2013, nr. 107.646 het 

volgende: “Wat de aangevoerde schending van het Kinderrechtenverdrag betreft, merkt de Raad op dat 

artikel 3 van dit verdrag – dat voorziet dat bij alle maatregelen betreffende kinderen de belangen van het 

kind de eerste overweging vormen –, wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op 

zichzelf niet volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op 

precisering of vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepaling is geen duidelijke en juridisch 

volledige bepaling die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om 

op een welbepaalde wijze te handelen, oplegt. Aan deze bepaling moet derhalve een directe werking 

worden ontzegd. (…) (RvS 7 februari 1996, nr. 58.032; RvS 1 april 1997, nr. 65.754).”  

 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft, dient er opgemerkt te worden dat de verplichting om 

terug te keren om een machtiging tot verblijf aan te vragen voor het hele gezin geldt, zodat er van een 

verbreking van de familiale banden geen sprake is. Betrokkenen halen art. 8 EVRM ook aan in het 

kader van hun sociale banden die ze in België zouden hebben opgebouwd. Er dient echter te worden 

opgemerkt dat betrokkenen slechts een petitie voorleggen met handtekeningen, opgesteld door de 

school van het oudste kindje. Dit kan niet worden aanvaard als voldoende bewijs van de sociale banden 

die betrokkenen zelf zouden hebben in België waardoor er bij een terugkeer sprake zou zijn van een 

schending van art. 8 EVRM. Het zijn immers geen persoonlijke verklaringen door vrienden/kennissen 

van betrokkenen zelf.  

 

Tot slot, wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen nooit een inbreuk begingen tegen de 

openbare orde, dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht 

wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving.  

 

Gelet op de aanvraag om machtiging tot verblijf, d.d. 01.07.2016 door betrokkenen ingediend 

overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 en gezien genoemde datum binnen een 

termijn van zes maanden valt, volgend op de afloop d.d. 26.04.2016 van de asielprocedure, werd voor 

onderhavige beslissing gebruik gemaakt van de taal die voor deze asielprocedure gekozen / bepaald 

werd, te weten het Nederlands  (Toepassing van artikel 51 / 4 § 3 van de wet van 15 december 1980). 

(...)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

 

Ambtshalve stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vast dat de derde en de 

vierde verzoekende partij – de minderjarige kinderen V. J. en E. M. – voor het indienen van het 

verzoekschrift niet vertegenwoordigd werden door hun ouder(s). 
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De Raad wijst erop dat een minderjarige als handelingsonbekwaam wordt beschouwd, hetgeen tot 

gevolg heeft dat deze vertegenwoordigd dient te zijn door zijn ouder(s) of zijn voogd om op een 

rechtsgeldige wijze een beroep in te dienen bij de Raad. Er wordt op deze algemene regel een 

uitzondering aanvaard, met name wanneer het een minderjarige betreft, die geen infans meer is en over 

voldoende onderscheidingsvermogen beschikt, telkens het rechten betreft die aan zijn persoon zijn 

verbonden. 

 

In casu betreft de bestreden beslissing een beslissing waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard, en betreft het 

zodoende rechten die aan de persoon verbonden zijn. Vervolgens dient te worden vastgesteld dat de 

derde en de vierde verzoekende partij op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift slechts 

11 maanden respectievelijk 5 jaar waren (thans twee jaar respectievelijk zeven jaar), zodat niet kan 

worden voorgehouden dat zij over voldoende onderscheidingsvermogen beschikten om een beroep bij 

de Raad in te stellen en zij aldus vertegenwoordigd dienden te worden door hun (in principe beide) 

ouders of voogd. 

 

Ter terechtzitting geeft de advocaat van de verzoekende partijen slechts aan dat zij zich in dit verband 

naar de wijsheid gedraagt. 

 

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat het beroep onontvankelijk is in de mate dat het werd 

ingesteld door de minderjarige derde en vierde verzoekende partij. Het beroep is bijgevolg slechts 

ontvankelijk in de mate dat het werd ingesteld door de eerste twee verzoekende partijen, de heer A. J. 

en mevrouw A. M., naar wie verder in dit arrest zal verwezen worden als “de verzoekende partijen”. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In de mate dat de verzoekende partijen in de inleiding van hun middelen verwijzen naar een 

schending van de artikelen 1 tot 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen en van het proportionaliteitsbeginsel, stelt de Raad vast dat zij hierop in de 

eigenlijke uiteenzetting van de middelen niet verder ingaan. In deze mate zijn de drie middelen dan ook 

niet ontvankelijk. Onder ‘middel’ moet immers worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving 

van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden 

rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 

135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972).  

 

3.2.1 In een eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 42 en 41, 

§ 1 van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (hierna: de taalwet 

bestuurszaken). In een derde middel voeren zij de schending aan van het beginsel van behoorlijk 

bestuur. 

 

Zij zetten in hun verzoekschrift in het kader van het eerste middel het volgende uiteen: 

 

“Attendu que la partie requérante a toujours interagi avec l'administration en langue française ;  

 

Qu'administrativement, ils résident dans la région de langue française, plus précisément dans la 

commune de Wanfercée-Baulet en Wallonie ;  

 

Que malgré tout la partie adverse a pris la décision querellée en néerlandais ;  

 

Qu'elle a été signifiée dans la même langue ;  

 

Attendu que l'article 42 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'emploi des langues en matière 

administrative stipule que : « Les services centraux rédigent les actes, certificats, déclarations et 

autorisations dans celle des trois langues, dont le particulier intéressé requiert l'emploi » ;  

 

Que l'article 41 § 1er de la même loi impose que « dans les rapports avec les particuliers, les services 

centraux utilisent celles des trois langues dont les particuliers ont fait usage » ;  

 

Que dans le cas d'espèce, les requérants ont introduit sa demande de régularisation en langue 

française ;  
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Qu'ils sont domiciliés dans la région de langue française ;  

 

Qu'ils n'ont jamais fait usage de la langue néerlandaise ;  

 

Que même si la langue n'était pas connue, la présomption juris tantum selon laquelle la langue 

d'interaction est celle de la région où les requérants sont domiciliés, en l'occurrence le français ;  

 

Que par conséquent, l'acte attaqué doit être considéré comme illégal en raison de la violation de la loi 

du 18 juillet 1966.” 

 

De verzoekende partijen zetten in hun verzoekschrift in het kader van het derde middel het volgende 

uiteen:  

 

“Attendu qu'à titre de rappel, le principe de bonne administration impose à l'autorité administrative saisie 

d'une demande, entre autres, d'agir avec précaution, de tenir compte de tous les éléments pertinents de 

la cause et d'examiner le cas sur lequel elle statue avec soin et minutie (C.E.E., arrêt n° 26.342 du 29 

avril 2009).  

 

Qu'« A cet égard, le Conseil observe qu'il découle du principe général de soin et de minutie qu' « 

Aucune décision administrative ne peut être régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, 

procédé à un examen complet et détaillé des circonstances de l'affaire sur laquelle il entend se 

prononcer. Ce principe, qui correspond à un devoir de prudence et de minutie, oblige dès lors l'autorité à 

effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les renseignements nécessaires à la prise 

de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la 

décision en pleine connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments 

utiles à la résolution du cas d'espèce » (arrêt CEn° 221.713 du 12 décembre 2012).  

 

En outre, « Le Conseil rappelle par ailleurs que le principe général de bonne administration, selon lequel 

l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, 

découle de la volonté implicite du constituant, du législateur ou de l’autorité réglementaire. En ce sens, 

la partie défenderesse est tenue à un exercice effectif de son pouvoir d’appréciation duquel découle une 

obligation de minutie et de soin, en telle sorte qu '« Aucune décision administrative ne peut être 

régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé à un examen complet et détaille des 

circonstances de l'affaire sur laquelle il entend se prononcer. Ce principe, qui correspond à un devoir de 

prudence et de minutie, oblige dès lors l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à 

récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous 

les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après 

avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce » (arrêt CE n° 

221.713 du 12 décembre 2012) quod non en l'espèce.  

 

Attendu qu'il y a, en l'espèce, lieu de rappeler que, dans une autre cause, la Cour de cassation décidée 

« ...que toute motivation doit être adéquate, en ce sens qu'elle doit raisonnablement fonder toute 

décision administrative... » (Cass., 5 février 2000, Bull.Cass., 2000, p. 285) ;  

 

En outre, « ...le Conseil d'Etat exige également de la motivation du Commissaire général qu 'elle repose 

sur des raisons objectives... » (CE, n° 51.176, llèmc ch., référé, 17.01.1995) ;  

 

Que dans le cas d'espèce, la partie adverse aurait dû tenir compte de la langue d'interaction entre elle 

et la partie requérante et prendre une décision en langue française d’une part et la notifier dans cette 

langue d'autre part ;  

 

Que de tous ce qui précède, il y a lieu de constater la violation du principe de bonne administration en 

raison du non-respect des règles relatives à l'emploi des langues.” 

 

Gelet op hun onderlinge samenhang worden het eerste en het derde middel samen behandeld. 

 

3.2.2 In de mate dat de verzoekende partijen in het kader van het derde middel de schending aanvoeren 

van “le principe de bonne administration” dient erop gewezen te worden dat een schending van ‘het 

beginsel van behoorlijk bestuur’ niet kan worden aangevoerd, maar dat dient gepreciseerd te worden 

van welk beginsel precies de schending wordt ingeroepen. Uit de uiteenzetting van de verzoekende 
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partijen blijkt dat zij doelen op het zorgvuldigheidsbeginsel, zodat de Raad het derde middel in deze zin 

zal beoordelen. 

 

Vervolgens stelt de Raad vast dat de verzoekende partijen zowel in het kader van het eerste als van het 

derde middel aanvoeren dat de bestreden beslissing in het Frans moest genomen worden. Zij verwijzen 

in hun eerste middel naar de artikelen 42 en 41, § 1 van de taalwet bestuurszaken, stellen dat zij hun 

aanvraag in de Franse taal hebben ingediend, dat zij in het Frans taalgebied gedomicilieerd zijn en dat 

zij nooit van de Nederlandse taal hebben gebruikgemaakt. Zij besluiten dat, zelfs als de taal niet gekend 

zou zijn, het wettelijk vermoeden geldt volgens hetwelk de taal van interactie de taal is van het gebied 

waar zij gedomicilieerd zijn, in casu het Frans. 

 

In de eerste plaats wijst de Raad erop dat voormeld artikel 42 in casu niet relevant is. Het heeft immers 

betrekking op de taal waarin centrale diensten hun “akten, getuigschriften, verklaringen, machtigingen 

en vergunningen” opstellen. Voormeld artikel 41, § 1 is echter wel relevant in het licht van de thans 

voorliggende beslissing en luidt als volgt: 

 

“De centrale diensten maken voor hun betrekkingen met de particulieren gebruik van die van de drie 

talen waarvan de betrokkenen zich hebben bediend.” 

 

De Raad stelt vast dat niet betwist wordt dat de gemachtigde een centrale dienst is en de verzoekende 

partijen particulieren zijn in de zin van de taalwet bestuurszaken. De Raad stelt vervolgens vast dat de 

relevante aanvraag van 1 juli 2016 om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet werd opgesteld in het Frans. Overeenkomstig voormeld artikel 41, § 1 moest de 

gemachtigde in principe dan ook gebruik maken van het Frans, en niet het Nederlands.  

 

De verzoekende partijen verliezen echter uit het oog – ondanks het feit dat de bestreden beslissing 

hieromtrent uitdrukkelijk motiveert – dat zij hun aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

voormeld artikel 9bis indienden “binnen een termijn van zes maanden na afloop van de asielprocedure” 

en dat bijgevolg niet de taalwet bestuurszaken als lex generalis van toepassing is, maar artikel 51/4, § 3 

van de vreemdelingenwet als lex specialis. In dit verband kan gewezen worden op artikel 1, § 1, 1° van 

de taalwet bestuurszaken, dat het volgende voorziet: “Deze gecoördineerde wetten zijn toepasselijk : 1° 

op de gecentraliseerde en gedecentraliseerde openbare diensten van de Staat, van de provinciën, van 

de agglomeraties, van de federaties van gemeenten en van de gemeenten, voor zover zij inzake 

taalgebruik niet beheerst worden door een andere wet”.  

 

Voormeld artikel 51/4 (oud) luidt als volgt:  

 

“§ 1. Het onderzoek van de in de artikelen 50,50bis, 50ter en 51 bedoelde asielaanvraag geschiedt in 

het Nederlands of in het Frans. 

De taal van het onderzoek is tevens de taal van de beslissing waartoe het aanleiding geeft alsmede die 

van de eventuele daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied. 

§ 2. De vreemdeling, bedoeld in de artikelen 50,50bis, 50ter of 51, dient onherroepelijk en schriftelijk 

aan te geven of hij bij het onderzoek van de in de vorige paragraaf bedoelde aanvraag de hulp van een 

tolk nodig heeft. 

Indien de vreemdeling niet verklaart de hulp van een tolk te verlangen, kan hij volgens dezelfde regels 

het Nederlands of het Frans kiezen als taal van het onderzoek. 

Indien de vreemdeling geen van die talen heeft gekozen of verklaard heeft de hulp van een tolk te 

verlangen, bepaalt de Minister of zijn gemachtigde de taal van het onderzoek, in functie van de 

noodwendigheden van de diensten en instanties. Tegen die beslissing kan geen afzonderlijk beroep 

worden ingesteld. 

§ 3. Bij de procedures voor de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State alsmede indien de vreemdeling 

tijdens de behandeling van de asielaanvraag of binnen een termijn van zes maanden na afloop van de 

asielprocedure verzoekt om het toekennen van een machtiging tot verblijf op grond van de artikelen 9bis 

of 9ter, wordt de taal gebruikt die overeenkomstig paragraaf 2 is gekozen of bepaald. 

Paragraaf 1, tweede lid, is van toepassing.” 

 

Aangezien de (naargelang het geval tweede of derde) asielprocedure van de verzoekende partijen 

eindigde op 26 april 2016 met de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag, en de 

verzoekende partijen op 1 juli 2016 – en aldus binnen een termijn van zes maanden – om het toekennen 
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van een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet hebben verzocht, was 

de te gebruiken taal de taal die “overeenkomstig paragraaf 2 is gekozen of bepaald”, in casu het 

Nederlands. Uit de bijlages 26quinquies van 6 april 2016 van de verzoekende partijen blijkt immers dat 

hun asielaanvraag door de bevoegde instanties zou worden onderzocht in het Nederlands. Aangezien 

de taal van het onderzoek overeenkomstig artikel 51/4, § 3, tweede lid juncto artikel 51/4, § 1, tweede lid 

van de vreemdelingenwet ook de taal van de beslissing is waartoe het onderzoek aanleiding geeft, heeft 

de gemachtigde de bestreden beslissing, genomen naar aanleiding van een verzoek om toekenning van 

een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet dat werd ingediend binnen 

een termijn van zes maanden na afloop van de asielprocedure, dan ook terecht in het Nederlands 

getroffen. Het betoog van de verzoekende partijen in het kader van het eerste en het derde middel mist 

bijgevolg juridische grondslag. 

 

Het eerste en het derde middel kunnen, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, niet worden aangenomen. 

 

3.3.1 In een tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van het hoorrecht als 

algemeen beginsel van Unierecht. 

 

Zij zetten in hun verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“Attendu qu’ à titre de rappel, il ressort de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-l 16/13 

du 5 novembre 2014, que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la 

défense, lequel constitue un principe général du droit de / 'Union ;  

 

Que, le droit d’ être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile 

et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute 

décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts » (§§ 45 et 46) ; elle précise 

également que « L’ obligation de respecter les droits de la défense des destinataires de décisions qui 

affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les administrations des États 

membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union » (§ 

50) ;  

 

Que, la règle selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire 

valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but que l 'autorité compétente soit mise à 

même de tenir utilement compte de l’ ensemble des éléments pertinents. Afin d'assurer une protection 

effective de la personne concernée, elle a notamment pour objet que cette dernière puisse corriger une 

erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la 

décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu [...]. [...]. Il résulte de ce qui précédé 

que le droit d’ être entendu avant l'adoption d'une décision de retour doit permettre à l’ administration 

nationale compétente d'instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance 

de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l'intéressé puisse 

valablement exercer son droit de recours. [...] » (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, 

points 34, 36-37 et 59) ;  

 

Que, « 3.2.3. ... Or, le Conseil observe qu'en termes de requête, la partie requérante expose que, si la 

partie défenderesse avait donné la possibilité au requérant de faire valoir ses observations avant l’ 

adoption de l’ interdiction d'entrée attaquée, il aurait fait notamment valoir des éléments relatifs à la « vie 

privée du requérant, qui vit en Belgique depuis trois ans et y a développé des attaches locales durables 

». Sans se prononcer sur ces éléments, le Conseil ne peut que constater qu'en ne donnant pas au 

requérant la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’ 

adoption de l’ acte attaqué, qui constitue une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses 

intérêts, a fortiori dans la mesure où elle fixe une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans, la partie 

défenderesse n’ a pas respecté son droit d'être entendu en tant que principe général de droit de l'Union 

européenne. » (CCE Arrêt n° 141 336 du 19 mars 2015 dans l'affaire 159 885 /VII)  

 

Que le Conseil d'Etat a relevé, dans son arrêt n° 230.257 du 19 février 2015, que « Selon la Cour de 

justice de l’ Union européenne, le droit à être entendu, avant l'adoption de toute décision susceptible d’ 

affecter de maniéré défavorable ses intérêts, fait partie des droits de la défense consacrés par un 

principe général du droit de l'Union européenne (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, 

point 34) ;  
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Qu'eu égard à la finalité de ce principe général de droit, l'autorité compétente doit, pour statuer en pleine 

connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter des renseignements 

nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier, (dans le 

même sens : C.E, 19 février 2015, n° 230.257) ;  

 

Que, ce droit d'être entendu est applicable en l'espèce dans la mesure où la décision entreprise cause 

grief aux requérants, en ce qu'elle leur ordonne de quitter le territoire alors qu'ils séjournent en Belgique 

et que les trois enfants y sont scolarisés.  

 

En effet, s'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, il y a lieu de rappeler qu'au niveau supranational, 

l'Union européenne a clairement exprimé son intention d'appliquer et de promouvoir les principes 

énoncés à l'article 3 de la CDE. L'article 3.5 du Traité de Lisbonne38 ; ainsi que de l'article 22 bis de la 

constitution belge.  

 

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne devenue juridiquement contraignante 

dispose que l'Union contribue à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant :  

 

« Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. Chaque 

enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne : son opinion est prise en 

considération. eu égard à son âge et à son discernement.  

Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement. 

Dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière 

primordiale.»  

 

Qu'en l'espèce, les enfants vivent en Belgique, et l'aîné y est scolarisé ;  

 

Qu'il ne saurait à nouveau se conformer au système d'enseignement serbe qui se déploie dans une 

autre langue, alors qu'il étudie actuellement en français.  

 

Rappelons encore que le conseil d'Etat considère que la scolarisation en Belgique d'enfants mineurs 

peut constituer, quel que soit le type d'enseignement suivi, une circonstance exceptionnelle rendant très 

difficile le déplacement même temporaire de la famille dans son pays d'origine pour y lever les 

autorisations requises (CE, Arrêt n° 122.054 du 08 août 2003).  

 

Que, la partie adverse n'a pas donné aux requérants l'occasion de faire valoir leur point de vue de 

manière utile et effective ; que ce comportement de la partie adverse constitue une violation du respect 

des droits de la défense et du droit à être entendu ;  

 

Que dans la mesure où la décision entreprise a été prise unilatéralement par la partie adverse et qu'il en 

ressort nullement que, dans le cadre de la procédure ayant conduit à la prise de cet acte, les requérants 

n'ont pu faire valoir des éléments relatifs à leur situation, dont la prise en compte aurait pu amener à ce 

que la procédure administrative en cause aboutisse à un résultat différent, le droit d'être entendu en tant 

que principe général de droit de l'Union européenne, imposait à la partie adverse de permettre au 

requérant de faire valoir utilement ses observations ;  

 

Que la partie adverse n'a pas examiné avec soin et impartialité l'ensemble des éléments pertinents du 

dossier ;  

 

Qu'aucun élément du dossier administratif ne permet de dispenser la partie adverse de son obligation 

d'entendre les requérants avant de prendre la décision querellée.  

 

Qu'il en résulte une violation du droit à être entendu dans le chef de la partie adverse.” 

 

3.3.2 In de mate dat de verzoekende partijen in de inleiding van de middelen in het algemeen verwijzen 

naar een schending van de rechten van verdediging en het hoorrecht, en in het opschrift van het tweede 

middel nogmaals naar het hoorrecht, stelt de Raad vast dat zij deze schendingen in hun uiteenzetting 

van het tweede middel slechts uitwerken met betrekking tot het hoorrecht als algemeen beginsel van 

Unierecht, zodat de Raad de schending van het hoorrecht en de rechten van verdediging ook slechts in 

deze zin kan beoordelen. In de mate dat de verzoekende partijen ook de schending van het hoorrecht 

en de rechten van verdediging als internrechtelijke beginselen van behoorlijk bestuur wensten op te 
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werpen, kan de Raad, gelet op hetgeen hij hoger met betrekking tot het begrip ‘middel’ heeft 

uiteengezet, slechts vaststellen dat het tweede middel in deze mate onontvankelijk is. 

 

Vervolgens wijst de Raad erop dat het hoorrecht als algemeen beginsel van Unierecht integraal deel 

uitmaakt van de eerbiediging van de rechten van verdediging (HvJ 5 november 2014, C-166/13, 

Mukarubega, pt. 45; HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 81). De verplichting tot eerbiediging 

van de rechten van de verdediging van de adressaten van besluiten die hun belangen aanmerkelijk 

raken, rust op de administratieve overheden van de lidstaten wanneer zij maatregelen of beslissingen 

nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, 

M.G. e.a., pt. 35). Er moet zodoende een aanknopingspunt met het Unierecht te zijn. Een beslissing 

genomen in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet – bepaling die geen omzetting vormt 

of toepassing is van Unierecht noch anderszins aanknoopt bij het Unierecht – valt niet binnen de 

werkingssfeer van het Unierecht (cf. HvJ 26 februari 2013, C-617/10, Akerberg, ptn. 22-23), zodat het 

hoorrecht als algemeen beginsel van Unierecht niet van toepassing is. In de mate dat de verzoekende 

partijen nog een artikel van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het 

Handvest) citeren, wijst de Raad erop dat het Handvest overeenkomstig zijn artikel 51 enkel van 

toepassing is in zoverre Unierecht ten uitvoer wordt gelegd, dit is wanneer een nationale regeling binnen 

het toepassingsgebied van het Unierecht valt (HvJ 26 februari 2013, C-617/10, Akerberg, pt. 21). Hoger 

stelde de Raad reeds vast dat er in casu geen aanknopingspunt met het Unierecht is. De verzoekende 

partijen stellen in hun uiteenzetting weliswaar dat de bestreden beslissing hen het bevel geeft het 

grondgebied te verlaten, maar uit de bestreden beslissing blijkt dat deze zich slechts uitspreekt over een 

ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van voormeld artikel 9bis. Dit betoog mist dan 

ook feitelijke grondslag en kan geen afbreuk doen aan de vaststelling dat de thans bestreden beslissing 

niet binnen het toepassingsgebied van het Unierecht valt. Bijgevolg mist het ganse betoog van de 

verzoekende partijen in het kader van het tweede middel juridische grondslag. 

 

Het tweede middel kan, in de mate dat het ontvankelijk is, niet worden aangenomen. 

 

3.4 De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk met betrekking tot de minderjarige kinderen van de 

verzoekende partijen en de verzoekende partijen hebben geen gegrond middel aangevoerd dat kan 

leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 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. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien september tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 


