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 nr. 221 685 van 23 mei 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. ANDRIEN 

Mont St-Martin 22 

4000 LIÈGE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 28 maart 2019 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 22 februari 2019 waarbij 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 (bijlage 13), aan de verzoekende partij op 27 februari 2019 ter kennis gebracht. 

 

Gezien titel I bis, 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 17 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. BRAUN, die loco advocaat D. ANDRIEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn is geboren in 1992. 

 

Op 31 juli 2010 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hierna: vreemdelingenwet). 
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Op 13 maart 2013 wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard en wordt tevens aan verzoeker bevel 

gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Op 14 april 2014 dient verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 20 maart 2018 wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard 

en wordt tevens aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Op 5 juli 2018 dient verzoeker een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 22 februari 2019 wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste bestreden 

beslissing:  

 

“(…) 

Mijnheer de Burgemeester, 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 05.07.2018 werd 

ingediend door : 

 

G., D. (…) 

nationaliteit: Georgië 

geboren te Tbilisi op (…)1992 

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: 

 

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. 

 

Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, verwijst betrokkene naar de instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. We 

merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 

en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer van 

toepassing. Er dient trouwens te worden benadrukt dat de Raad van State in een later arrest (RvS 10 

oktober 2012, nr 220.932) uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de instructie van 19 juli 2009 'integraal is 

vernietigd' en dat de discretionaire bevoegdheid waarover de Staatssecretaris krachtens artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet beschikt geen reden vormt om zich alsnog op de criteria van de vernietigde 

instructie van 19 juli 2009 te steunen. 

 

Wat de verwijzing naar de wet van 22.12.1999 betreft; dit was een enige en unieke operatie, de criteria 

voor regularisatie vermeld in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grand van art. 9bis van de wet van 1980. 

 

Betrokkene beweert dat hij zich in buitengewone omstandigheden zou bevinden omdat hij alhier een 

langdurig verblijf in België zou hebben. Hieromtrent dienen wij te stellen dat dit geenszins aanvaard kan 

worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkene beweert dat hij hier meer dan 10 jaar zou 

verblijven, doch betrokkene verklaart zelf in een eerdere aanvraag dat hij op 03.07.2010 naar België is 

gekomen. Bovendien is aan hem op 25.07.2013 een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. 

Het principe wordt gehanteerd dat betrokkene in eerste instantie de verplichting had om zelf gevolg te 

geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Betrokkene diende alles in het werk te stellen om aan zijn wettelijke verplichting om het land te verlaten 

te voldoen en bijgevolg diende hij in de eerste plaats zelf alle stappen te ondernemen om rechtstreeks 

of via een derde land naar zijn herkomstland terug te keren of naar een land waar hij kan verblijven. De 
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bewering dat hij alhier langdurig zou verblijven kan dus niet aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheid daar betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze situatie. 

 

Het gegeven dat zijn ouders hier ook al meer dan 10 jaar in België verblijven, vormt geen buitengewone 

omstandigheid . Vooreerst merken wij op dat de ouders van betrokkene een asielaanvraag hebben 

ingediend, deze negatief is behandeld , ze op 15.02.2014 via Italië zijn gerepatrieerd. Verder is er van 

zijn ouders niet meer geweten. Indien de ouders toch terug op het Belgische grondgebied verblijven, 

werden daar geen bewijzen van voorgelegd. 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier met 

van toepassing is daar betrokkene niet aantoont dat er nog andere familieleden van hem in België 

verblijven. Indien de ouders van betrokkene daadwerkelijk in België verblijven, verblijven ze in precair 

verblijf en kunnen ze betrokkene vergezellen. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming 

van artikel 8 van het EVRM. 

 

Bovendien dient er gesteld te worden dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

om aldaar machtiging tot verblijf te vragen niet in dis proportionaliteit staat ten aanzien van het recht op 

een gezins- of privéleven. 

 

De overige elementen met betrekking tot de integratie van mijnheer - nl. dat hij een ruime tijd in België 

verblijft, dat hij alhier school heeft gelopen, dat hij perfect. Frans zou spreken, dat hij hier tal van 

vrienden zou hebben, dat hij alhier familie zou hebben, dat hij werkbereid zou zijn, dat dit gezien zijn 

zogenaamd integratieparcours ook snel zou moeten lukken en dat hij een diploma en andere 

deelcertificaten heeft behaald- hebben betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase niet 

behandeld. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een 

eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980. 

(…)” 

 

Op 22 februari 2019 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit 

is de tweede bestreden beslissing: 

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

(…) 

De heer 

 

(…)/Naam, voornaam: G., D. (…) 

(…)lgeboortedatum : (…)1992 

(…)/geboorteplaats : T. (…) 

(…)lnationaliteit : Georgië 

 

(…) 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen2, tenzij hi) beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

(…) 

binnen 30 (dertig) dagen 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: 

Betrokkene toont niet aan sedert wanneer hij het Schengengrondgebied heeft betreden (…)” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van het manifeste appreciatiefout, van artikelen 3 en 8 van het Europees verdrag voor de 

rechten van de mens van 4 november 1950, goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955, artikelen 1, 7, 

15, 20 , 21 en 47 van de handvest van de grondrechten van de Europese unie, van artikelen 7,9 bis, 

62§2 en 74/13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gelezen in overeenstemming met artikelen 

5,6 en 13 en overwegende 6 en 24 van de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de 

terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, van het 

beginsel van het verbod op administratieve willekeur, de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie 

en de algemene beginselen van het recht van de Europese Unie die voorschrijven dat besluiten per 

geval moeten worden genomen en rekening moeten houden met objectieve criteria. 

Volgens het artikel 9bis §1er van de wet van 15.12.80: “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.” 

Volgens artikel 74/13 van het wet: “Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister 

of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.” 

De bevoegdheid van de verwerende partij om een bevel tot het grondgebied te verlaten uit te vaardigen 

is geen volledig gebonden bevoegdheid, ook in de gevallen waarin artikel 7 van de wet bepaalt dat hij 

een dergelijke beslissing "moet" vaststellen. 

Zelfs in deze gevallen is de verwerende partij nooit verplicht om een bevel om de grondgebied te 

verlaten uit te vaardigen als hij de fundamentele rechten van de vreemdeling negeert, aangezien artikel 

74/13 van de bovengenoemde wet van 15 december 1980, die in dit opzicht artikel 5 van de 

terugkeerrichtlijn omzet, het is "bij het nemen van een besluit tot uitzetting" en niet bij uitzetting zelf - op 

grond van een gedwongen hypothese - dat de minister of zijn afgevaardigde in voorkomend geval 

rekening moet houden met " compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de 

santé du ressortissant d'un pays tiers concerné " (Conseil d'Etat, arrest nr. 234).164 van 17 maart 

2016). Het beven om het grondgebied te verlaten is een terugkeermaatregel, terwijl artikel 9 bis van de 

wet deel uitmaakt van de mogelijkheid die artikel 6, lid 4, van de terugkeerrichtlijn aan de lidstaten 

voorbehoudt: 

- Artikel 5 “Bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn houden de lidstaten rekening met: a) het belang 

van het kind; b) het familie- en gezinsleven; c) de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan 

van een derde land, en eerbiedigen zij het beginsel van non-refoulement.” 

- Artikel 6 “4. De lidstaten kunnen te allen tijde in schrijnende gevallen, om humanitaire of om andere 

redenen beslissen een onderdaan van een derde land die illegaal op hun grondgebied verblijft een 

zelfstandige verblijfsvergunning of een andere vorm van toestemming tot verblijf te geven. In dat geval 

wordt geen terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, wordt het 

ingetrokken of opgeschort voor de duur van de geldigheid van de verblijfsvergunning of andere vorm 

van toestemming tot legaal verblijf” 

- Overwegende 6 De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat het beëindigen van illegaal verblijf van 

onderdanen van derde landen volgens een billijke en transparante procedure geschiedt. 

Overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen van de EU moeten beslissingen die op grond van deze 

richtlijn worden genomen per geval vastgesteld worden en op objectieve criteria berusten, die zich niet 

beperken tot het loutere feit van illegaal verblijf. De lidstaten dienen bij het gebruik van 

standaardformulieren voor besluiten in het kader van terugkeer, te weten terugkeerbesluiten, en, in 

voorkomend geval, besluiten met betrekking tot een inreisverbod of verwijdering, dat beginsel te 

eerbiedigen en alle toepasselijke bepalingen van deze richtlijn na te leven. 

- Overwegende 24 : In deze richtlijn worden de grondrechten en de beginselen in acht genomen die met 

name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie worden erkend. 

Artikel 1 van het Handvest herinnert eraan dat "De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet 

worden geëerbiedigd en beschermd.”. Artikel 7 waarborgt de eerbiediging van het privéleven, artikel 15 

het recht op werk, de artikelen 20 en 21 de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie. 

Volgens de website van de Dienst Vreemdelingenzaken: 

Voor elke vreemdeling neemt de Dienst een beslissing met de volgende kenmerken: 
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transparant: met duidelijke en welomlijnde regels 

objectief: met een beoordeling zonder enig vooroordeel 

correct en passend: conform de wet, gemotiveerd in rechte en in feite 

snel: binnen zeer korte termijnen 

geval per geval: elke aanvraag wordt individueel behandeld 

Freddy Roosemont 

Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Over-ons/Pages/over-ons.aspx 

In casu, volgens de bestreden beslissing, vormen de duur van het verblijf, de integratie (met inbegrip 

van de beheersing van een nationale talen), de opleiding, de beroepservaring, de praktische 

mogelijkheid om te werken.... geen uitzonderlijke omstandigheid die zelfs een aanvraag ter plaatse 

mogelijk maakt; de verwerende partij komt tot deze conclusie op basis van het leesrooster, volgens 

hetwelk de uitzonderlijke omstandigheden bedoeld in artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 niet 

bedoeld zijn om redenen te geven voor het verlenen van toestemming om langer dan drie maanden in 

het Koninkrijk te verblijven, maar veeleer om die waarvoor het verzoek in België en niet in het buitenland 

wordt ingediend, te rechtvaardigen. Er wordt niet uitgelegd waarom deze omstandigheden niet mogen 

worden ingeroepen wanneer het verzoek wordt ingediend bij de diplomatieke autoriteiten die bevoegd 

zijn voor de woon- of verblijfplaats in het buitenland. 

Enerzijds maakt artikel 9bis van de wet geen onderscheid tussen ontvankelijkheid en de grondslag van 

de vordering en bevat artikel 9bis geen enkele definitie van de uitzonderlijke omstandigheden 

waaronder een verblijfstitel kan worden aangevraagd, en de tekst bevat geen enkele reden waarom de 

aanvraag in België en niet in het buitenland wordt ingediend. Overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de 

terugkeerrichtlijn kunnen de lidstaten besluiten een autonome verblijfstitel te verlenen die recht geeft op 

verblijf om liefdadige, humanitaire of andere redenen, zonder dat het bovengenoemde vereiste is 

opgenomen. 

Anderzijds wordt in de bestreden beslissing elke omstandigheid die wordt aangevoerd om een tijdelijke 

terugkeer naar Georgia te voorkomen, op dezelfde wijze herhaald, zonder dat wordt uitgelegd waarom, 

noch wordt uitgelegd wat een omstandigheid is die regularisatie mogelijk maakt (met uitzondering van 

een arbeidsovereenkomst die is gesloten tijdens een legaal verblijf, wat geen zin heeft wanneer juist om 

een dergelijk verblijf wordt verzocht). 

De Dienst Vreemdelingenzaken is echter verplicht om uitleg te geven over het gevoerde beleid inzake 

regularisatie en de criteria die zij behoudt om een dergelijke regularisatie al dan niet toe te staan, tenzij 

het de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie schendt (Raad van State, 11e Kamer, 12 januari 

1996, RDE 1996, blz. 208) en leidt tot administratieve willekeur. In casu wordt in de bestreden beslissing 

verwezen naar artikel 9bis en wordt geen enkel criterium, laat staan objectief en transparant, genoemd 

dat het uitzonderlijke omstandigheden zou bevatten en toelichten. 

In tegenstelling tot wat de directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken heeft aangekondigd, is het 

bestreden besluit noch transparant noch objectief en verwijst het niet naar duidelijke of precieze regels. 

Zij vormt een kennelijke vergissing en is niet gerechtvaardigd overeenkomstig de artikelen 7, 9bis en 62 

van de wet. 

Gelet op de betrokken fundamentele rechten voldoet de bestreden beslissing niet aan de vereisten van 

duidelijkheid, voorspelbaarheid en toegankelijkheid bij gebrek aan objectieve criteria op grond waarvan 

de verblijfstitel kan worden verleend (identiteit van de redenen, arrest van het Hof van Justitie, Al 

Chodor van 15 maart 2017, C 528/15). 

Het levert ook problemen op met betrekking tot het recht op een doeltreffend rechtsmiddel, dat wordt 

beschermd door artikel 47 van het Handvest, wanneer het verzoek, zoals in dit geval, wordt afgewezen: 

aangezien het rechtsmiddel strikt legaal is, is het bijzonder moeilijk om de onwettigheid aan te tonen van 

een besluit dat is genomen op basis van een norm die geen criteria voor de toepassing ervan bevat, laat 

staan objectieve criteria. Deze praktijk, zoals in de bestreden beslissing, is niet in overeenstemming met 

de bovengenoemde bepalingen van het Handvest en de terugkeerrichtlijn. 

De bestreden beslissing vormt een kennelijke vergissing, is niet naar behoren gemotiveerd en schendt 

de artikelen 9bis en 62 van de wet van 15 december 1980.” 

 

2.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“In het enige middel m.b.t. de onontvankelijkheidsbeslissing 9bis en het BGV, haalt verzoekster de 

schending aan van manifeste apreciatiefou, artikelen 3 en 8 EVRM, artikelen, 1, 7, 15, 20, 21 en 47 van 

handvest van de grondrechten van de EU, artikelen 7, 9bis, 62 §2 en 74/13 van de Vreemdelingenwet, 

de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie en de algemene beginselen van het recht van de 

Europese Unie 
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Betrokkene geeft een herhaling van het in haar aanvraag als buitengewone omstandighede 

aangehaalde elementen, m.n zijn integratie, opleiding, beroepservaring, praktische mogelijkheid om te 

werken. 

In dit verband stelt de bestreden beslissing: 

(…) 

Verzoekster toont niet aan dat deze motieven van de bestreden beslissing kennelijk onredelijk zijn of 

steunen op een foutieve feitenvinding. 

Door het louter herhalen van deze elementen toont verzoeker geenszins een onwettigheid in de 

beslissing aan. 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

daarenboven niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

Met haar betoog maakt verzoekster geen schending aannemelijk van de door haar opgeworpen 

beginselen en artikels. 

Aangaande het bevel om het grondgebied te verlaten, haalt verzoekster de schending aan van artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij er zich voorafgaand aan het 

nemen van het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten van zijn gezondheidstoestand, 

gezins-en familieleven en het hoger belang van het kind heeft vergewist. Verzoeker toont niet aan dat er 

een verplichting bestaat in hoofde van het bestuur om nogmaals te wijzen op de medische situatie in de 

bijlage 13. 

Bovendien blijkt uit het administratief dossier dat er voorafgaandelijk aan de thans bestreden beslissing 

een onderzoek werd gevoerd in het kader van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet: 

Bij de behandeling van de aanvraag, werden de volgende elementen onderzocht (in toepassing van 

artikel 74/13) : 

1) Hoger belang van het kind: geen melding vn kinderen in het dossier. 

 

2) Gezin- en familieleven: betrokkene legt geen bewijzen voor waaruit zou blijken dat een tijdelijke 

scheiding met zijn familie niet mogelijk zou zijn. Bovendien werden de ouders van betrokkene gerepat. 

Op 15.02.2014 in werden ze in het bezit gesteld van een inreisverbod 3 jaar. 

 

Gezondheidstoestand: geen medisch elementen aangehaald waaruit zou blijken dat het voor 

betrokkene niet mogelijk zou zijn te reizen. 

Een schending van de opgeworpen bepalingen en beginselen wordt niet aannemelijk gemaakt. 

Het enig middel is niet ernstig.” 

 

2.3.1. Verzoeker voert de schending van de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 

en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) aan maar laat na om deze met concrete 

gegevens uiteen te zetten. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de 

vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en 

middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt 

begrepen een voldoende duidelijke omschrijving van de door de bestreden beslissing overtreden 

rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de 

bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen zet verzoeker in 

zijn verzoekschrift niet uiteen op welke wijze hij de artikelen 3 en 8 van het EVRM door de bestreden 

beslissingen geschonden acht. Het enig middel is, wat dit betreft, niet ontvankelijk. 

 

2.3.2. Verzoeker voert de schending aan van de artikelen 1, 7, 15, 20, 21 en 47 van het Handvest van 

de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest). Het Handvest, zoals gesteld in artikel 51, is 

enkel van toepassing in zoverre Unierecht ten uitvoer wordt gelegd, wat het geval is wanneer een 

nationale regeling binnen het toepassingsgebied van het Unierecht valt (HvJ 26 februari 2013, C-

617/10, Akerberg, § 21), zodat er een aanknopingspunt met het Unierecht dient te zijn, terwijl de eerste 

bestreden beslissing, die genomen werd in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, dat 

geen omzetting vormt of toepassing is van Unierecht noch anderszins aanknoopt bij het Unierecht, niet 

valt binnen de werkingssfeer van het Unierecht (cf. HvJ 26 februari 2013, C-617/10, Akerberg, §§ 22-

23). Aldus is het Handvest niet van toepassing. Het betoog van de verzoeker mist dan ook een 

juridische grondslag in zoverre het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing.  
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Waar verzoeker de schending van de artikelen 1, 7 en 15 van het Handvest aanvoert, laat hij na om 

deze met concrete gegevens uiteen te zetten. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 

4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de 

feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” 

wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving van de door de bestreden beslissing overtreden 

rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de 

bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen zet verzoeker in 

zijn verzoekschrift niet uiteen op welke wijze hij de artikelen 1, 7 en 15 van het Handvest door de 

tweede bestreden beslissing geschonden acht. Het enig middel is, wat dit betreft, niet ontvankelijk. 

 

2.3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. De uitdrukkelijke motiveringsplicht verplicht de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” 

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven van de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de eerste 

bestreden beslissing een motivering in feite, met name dat de aangehaalde elementen geen 

buitengewone omstandigheid vormen waarom verzoeker de aanvraag 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. In de motieven van de tweede bestreden beslissing wordt eveneens 

verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet. 

Tevens bevat de tweede bestreden beslissing een motivering in feite, met name dat verzoeker niet 

aantoont sedert wanneer hij het Schengengrondgebied heeft betreden. 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis 

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor 

niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

2.3.4. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissingen kent, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de artikelen 7, 9bis en 74/13 van de 

vreemdelingenwet.  

 

2.3.5. Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde.  

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Artikel 9bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1 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 
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minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven. 

(…)” 

 

Als algemene regel geldt dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven door 

een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone 

omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn 

verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet 

aanvragen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het 

buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 

 

De buitengewone omstandigheden waarvan sprake in artikel 9bis van de vreemdelingenwet mogen niet 

verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging te verkrijgen. De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt met 

andere woorden een dubbel onderzoek in: 

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen. 

2. 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 minister over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond was om verzoeker een voorlopige verblijfsmachtiging 

toe te kennen, diende de verwerende partij na te gaan of de aanvraag van verzoeker wel regelmatig 

was ingediend, te weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de 

aanvraag van de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. 

 

De vreemdeling moet klaar en duidelijk in zijn aanvraag vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn aanvraag bij de diplomatieke dienst in het buitenland in te 

dienen. Uit zijn uiteenzetting moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, hetgeen betekent dat de 

buitengewone omstandigheden die verzoeker heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom hij geen 

aanvraag om machtiging tot verblijf in zijn land van oorsprong heeft ingediend, niet werden aanvaard of 

bewezen. 

 

2.3.6. In zijn aanvraag van 5 juli 2018 heeft verzoeker het volgende aangehaald inzake de 

buitengewone omstandigheden: 

- langdurig verblijf in België; 

- zijn integratie; 

- twee werkbeloftes; 

- zijn band met België; 

- zijn vrienden- en kennissenkring. 

 

2.3.7. Verzoeker voert aan dat niet wordt uitgelegd waarom deze omstandigheden -waar hij lijkt te 

doelen op de duur van zijn verblijf, zijn integratie, zijn opleiding, zijn beroepservaring, de mogelijkheid 

om te werken- niet mogen worden ingeroepen wanneer het verzoek wordt ingediend bij de diplomatieke 

autoriteiten die bevoegd zijn voor de woon- of verblijfplaats in het buitenland.  

Verzoeker gaat uit van een verkeerde lezing van de eerste bestreden beslissing. In de eerste bestreden 

beslissing kan nergens worden gelezen dat verzoeker de duur van zijn verblijf en zijn integratie in 

België, zijn opleiding, zijn beroepservaring en zijn mogelijkheden om te werken niet zou mogen inroepen 

wanneer hij een aanvraag zou indienen “via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland”. In tegendeel in de eerste bestreden 

beslissing wordt uiteengezet dat “(d)e elementen met betrekking tot de integratie (…) het voorwerp 

(kunnen) uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

Verzoeker voert aan dat artikel 9bis van de vreemdelingenwet geen onderscheid maakt tussen de 

ontvankelijkheidsfase en de gegrondheidsfase van de aanvraag. Verzoeker laat gelden dat artikel 9bis 
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van de vreemdelingenwet geen enkele definitie van het begrip ‘uitzonderlijke omstandigheden’ bevat en 

geen enkele reden uiteenzet wanneer de aanvraag in België kan gebeuren. Verzoeker laat gelden dat 

overeenkomstig artikel 6, lid 4 van de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de 

terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: 

Terugkeerrichtlijn) de lidstaten kunnen besluiten om een autonome verblijfstitel te verlenen die recht 

geeft op verblijf om liefdadige, humanitaire of andere redenen zonder dat bovengenoemde vereiste is 

opgenomen.  

 

Verzoeker merkt terecht op dat de buitengewone omstandigheden waarin een machtigingsaanvraag in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet in België kan worden ingediend niet worden 

gedefinieerd in de wet. Zij worden door de Raad van State omschreven als “omstandigheden (…) die 

een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke 

formaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of 

bijzonder moeilijk maken” (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). De Raad wijst erop dat de gemachtigde 

over een discretionaire bevoegdheid beschikt om te oordelen of al dan niet buitengewone 

omstandigheden worden aangetoond die het in België indienen -als afwijking op de algemene regel van 

een indiening in het buitenland- van een aanvraag om machtiging tot verblijf rechtvaardigen. 

 

In de eerste bestreden beslissing wordt hierover het volgende uiteengezet: “De overige elementen met 

betrekking tot de integratie van mijnheer - nl. dat hij een ruime tijd in België verblijft, dat hij alhier school 

heeft gelopen, dat hij perfect. Frans zou spreken, dat hij hier tal van vrienden zou hebben, dat hij alhier 

familie zou hebben, dat hij werkbereid zou zijn, dat dit gezien zijn zogenaamd integratieparcours ook 

snel zou moeten lukken en dat hij een diploma en andere deelcertificaten heeft behaald- hebben 

betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld. De elementen met betrekking tot 

de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet 

van 15.12.1980.” In het arrest van de Raad van State van 9 december 2009, met nr. 198.769 wordt 

geoordeeld: dat de “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.” (zie ook RvS 4 

december 2014, nr. 10.943 (c)). Verzoeker toont niet aan waarom daar in zijn geval anders over zou 

moeten worden gedacht. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan integratie als buitengewone 

omstandigheid worden aanvaard. Verzoeker toont niet aan dat de elementen van integratie het voor 

hem onmogelijk maken om terug te keren naar zijn land van herkomst. Gelet op voormelde rechtspraak 

van de Raad van State stelt de Raad dat de beoordeling in de eerste bestreden beslissing niet 

onredelijk is.  

 

Artikel 6.4. van de Terugkeerrichtlijn luidt als volgt:  

 

“4. De lidstaten kunnen te allen tijde in schrijnende gevallen, om humanitaire of om andere redenen 

beslissen een onderdaan van een derde land die illegaal op hun grondgebied verblijft een zelfstandige 

verblijfsvergunning of een andere vorm van toestemming tot verblijf te geven. In dat geval wordt geen 

terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, wordt het ingetrokken of 

opgeschort voor de duur van de geldigheid van de verblijfsvergunning of andere vorm van toestemming 

tot legaal verblijf.” 

 

Daargelaten de vraag of artikel 6.4. van de Terugkeerrichtlijn rechtstreeks kan worden ingeroepen, heeft 

de Terugkeerrichtlijn overeenkomstig artikel 79, lid 2 van het verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie tot doel om op basis van gemeenschappelijke normen en juridische waarborgen een 

doeltreffend verwijderings- en terugkeerbeleid te ontwikkelen, zodat mensen op een humane manier, 

met volledige eerbiediging van hun grondrechten en waardigheid, kunnen worden teruggezonden (HvJ 

5 juni 2014, C- 146/14 PPU, §§ 38 en 87, Mahdi). Artikel 6.4. van deze richtlijn verplicht lidstaten aldus 

niet tot het verlenen van verblijfsvergunningen aan illegaal verblijvende derdelanders (HvJ 5 juni 2014, 

C-146/14 PPU, § 89, Mahdi), maar bepaalt enkel dat lopende terugkeerprocedures worden beëindigd en 

al uitgevaardigde terugkeerbesluiten of verwijderingsbesluiten moeten worden ingetrokken of geschorst 

wanneer een lidstaat beslist om een illegaal verblijvende derdelander een verblijfsvergunning te 

verlenen. De mogelijkheid om illegaal verblijvende derdelanders al dan niet te regulariseren door een 

verblijfsvergunning te verlenen, is heden een bevoegdheid waarin enkel de lidstaten regelgevend 

optreden. Het regulariseren van illegaal verblijvende derdelanders maakt tot nu toe niet het voorwerp uit 

van enige concrete secundaire EU-regelgeving. Artikel 9bis van de vreemdelingenwet is dus een louter 
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nationale bepaling die geen omzetting vormt van secundaire EU-regelgeving. Het betoog van verzoeker 

mist in de mate dat het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing dan ook juridische grondslag.  

 

In de mate dat het betoog van verzoeker gericht is tegen de tweede bestreden beslissing en nog 

daargelaten de vraag of artikel 6.4. van de Terugkeerrichtlijn rechtstreeks kan worden ingeroepen, wordt 

erop gewezen dat deze bepaling geen verplichting inhoudt voor de lidstaten tot het verlenen van 

verblijfsvergunningen aan illegaal verblijvende derdelanders (HvJ 5 juni 2014, C-146/14 PPU, § 89, 

Mahdi). 

 

2.3.8. Verzoeker hekelt het gegeven dat de door hem ingeroepen elementen door de gemachtigde niet 

worden aanvaard als buitengewone omstandigheden en er niet wordt uitgelegd wat een omstandigheid 

is die een regularisatie mogelijk maakt. Verzoeker laat gelden dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

verplicht is om uitleg te geven over het gevoerde beleid inzake regularisaties en de criteria die zij 

hanteert om regularisaties al dan niet toe te staan. Verzoeker hekelt het gegeven dat in de eerste 

bestreden beslissing wordt verwezen naar artikel 9bis van de vreemdelingenwet en er geen enkel 

criterium, laat staan een objectief en transparant, wordt uiteengezet dat uitzonderlijke omstandigheden 

zou bevatten en toelichten. Verzoeker verwijst naar een tekst ondertekend door dhr. Freddy Roosemont 

op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Verzoeker voert aan dat in tegenstelling tot wat in 

deze tekst wordt uiteengezet de bestreden beslissing transparant noch objectief is en niet verwijst naar 

duidelijke of precieze regels.  

 

In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt is de verwerende partij er niet toe gehouden wanneer zij 

vaststelt dat de door een vreemdeling ingeroepen elementen geen buitengewone omstandigheden 

uitmaken, uiteen te zetten welke elementen dan wel hadden volstaan. De eerste bestreden beslissing 

verwijst naar artikel 9bis van de vreemdelingenwet als toepasselijk wetsartikel. Verzoeker maakt niet 

aannemelijk dat dit niet zou kunnen volstaan. 

 

2.3.9. Verzoeker verwijst nog naar de artikelen 20 en 21 van het Handvest en het erin vervatte 

gelijkheidsbeginsel en non-discriminatiebeginsel. Het weze herhaald dat de eerste bestreden beslissing 

niet genomen werd in toepassing van het Unierecht maar een toepassing van zuiver nationale 

wetgeving betreft. Er kan in dit verband worden verwezen naar wat hoger onder punt 2.3.2. werd 

uiteengezet. Verder toont verzoeker niet op concrete wijze aan dat hij werd gediscrimineerd of dat hij 

ongelijk werd behandeld. 

 

2.3.10. Verzoeker verwijst naar het arrest Al Chodor van het Hof van Justitie van 15 maart 2017, C-

528/15 en laat gelden dat gelet op de betrokken fundamentele rechten de bestreden beslissing niet aan 

de vereisten van duidelijkheid, voorspelbaarheid en toegankelijkheid voldoet gelet op het gebrek aan 

objectieve criteria op grond waarvan de verblijfstitel kan worden verleend. Het weze herhaald dat de 

eerste bestreden beslissing niet genomen werd in toepassing van het Unierecht maar een toepassing 

van zuiver nationale wetgeving betreft. In zoverre verzoeker deze rechtspraak naar analogie toegepast 

wenst te zien, wordt er ondergeschikt op gewezen dat in tegenstelling tot wat in de Dublin III-

verordening het geval is nergens in de vreemdelingenwet wordt bepaald dat het begrip “buitengewone 

omstandigheden” wettelijk dient te worden gedefinieerd en daartoe criteria in de wet dienen worden 

vastgelegd.  

 

2.3.11. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

In het administratief dossier bevindt zich een synthesenota van 22 februari 2019, dit is de dag waarop 

de thans bestreden beslissingen werden genomen en waarin het volgende wordt uiteengezet:  

 

“Bij de behandeling van de aanvraag, werden de volgende elementen onderzocht (in toepassing van 

artikel 74/13): 

1) Hoger belang van het kind: geen melding vn kinderen in het dossier. 

 

2) Gezin- en familieleven: betrokkene legt geen bewijzen voor waaruit zou blijken dat een tijdelijke 

scheiding met zijn familie niet mogelijk zou zijn. Bovendien werden de ouders van betrokkene gerepat. 

Op 15.02.2014 in werden ze in het bezit gesteld van een inreisverbod 3 jaar. 
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3) Gezondheidstoestand: geen medisch elementen aangehaald waaruit zou blijken dat het voor 

betrokkene niet mogelijk zou zijn te reizen. 

” 

 

Hieruit blijkt dat de gemachtigde van de minister wel degelijk rekening heeft gehouden bij het nemen 

van de tweede bestreden beslissing met het hoger belang van het kind, de gezondheidstoestand van 

verzoeker en zijn gezins- en familieleven. Verzoeker beperkt zich tot een theoretische uiteenzetting 

zonder concreet aan te tonen welke elementen volgens hem ten onrechte niet in rekening werden 

gebracht.  

 

2.3.12. Artikel 7 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde of, in de in 1°, 2°, 5°, 9°, 11° of 12° bedoelde gevallen, moet de minister of zijn 

gemachtigde een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven aan de 

vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk of om er zich te vestigen :  

1° (…) 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd;” 

 

Verzoeker betwist niet dat hij “niet aan(toont) sedert wanneer hij het Schengengrondgebied heeft 

betreden” en de gemachtigde bijgevolg toepassing kon maken van artikel 7, eerste lid, 2° van de 

vreemdelingenwet. Bovendien blijkt uit het voorgaande niet dat enige hogere rechtsnorm de 

gemachtigde van de bevoegde minister zou verhinderen om toepassing te maken van de bepalingen 

van artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

2.3.13. Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

bevoegde minister op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de 

artikelen 9bis, 7 en 74/13 van de vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. Evenmin wordt een 

manifeste appreciatiefout aangetoond.  

 

2.3.14. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

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.  

 

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 drieëntwintig mei tweeduizend negentien 

door: 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 


