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 nr. 229 744 van 3 december 2019 

in de zaken RvV X en X/ II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien de verzoekschriften die X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 26 juli 2019 

hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 18 maart 2019 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlages 13). 

 

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’s met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememories. 

 

Gelet op de beschikking van 26 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 oktober 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. COPPENS, die verschijnt voor de verzoekende partijen en 

van attaché T. VERSCHUEREN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaken 

 

Op 20 december 2017 dienen de verzoekende partijen, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, 

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: de vreemdelingenwet).  

 

Op 18 maart 2019 verklaart de gemachtigde van de bevoegde minister deze aanvraag onontvankelijk. 

De beroepen tegen deze beslissing zijn gekend onder rolnummers X en X. 
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Eveneens op 18 maart 2019 wordt aan elk van de verzoekende partijen een bevel om het grondgebied 

te verlaten uitgereikt. Dit zijn de eerste en tweede bestreden beslissing. 

 

De eerste bestreden beslissing, die betrekking heeft op de eerste verzoekende partij, luidt als volgt: 

 

“De heer:  

 

Naam, voornaam:  B., V.(…)  

geboortedatum:  (...).1975  

geboorteplaats:  Erevan  

nationaliteit:  Armenië  

 

Ook gekend als : M., B. (...) geboren op (...).1975 met Syrische nationaliteit  

 

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, binnen 30 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, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: mijnheer is niet in het bezit van een geldig 

paspoort voorzien van een geldig visum. Bovendien heeft mijnheer de Belgische autoriteiten intentioneel 

trachten te misleiden door zich in eerste instantie voor te doen als een onderdaan van de Syrische 

Republiek. Betrokkene bevindt zich illegaal op het Belgische grondgebied.” 

 

De tweede bestreden beslissing, die betrekking heeft op de tweede verzoekende partij, luidt als volgt: 

 

““Mevrouw:  

 

Naam, voornaam:  G., G. (...)  

geboortedatum:  (...).1983  

geboorteplaats:  Erevan  

nationaliteit:  Armenië  

 

Ook gekend als : B., N. (...) geboren op (...).1986 met Syrische nationaliteit  

 

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

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

er zich naar toe te begeven, binnen 30 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, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: mevrouw is niet in het bezit van een geldig 

paspoort voorzien van een geldig visum. Bovendien heeft mevrouw de Belgische autoriteiten 

intentioneel trachten te misleiden door zich in eerste instantie voor te doen als een onderdane van 

de Syrische Republiek. Betrokkene bevindt zich illegaal op het Belgische grondgebied.” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

2.1. Vooreerst wordt er vastgesteld dat twee verzoekschriften zijn neergelegd door de verzoekende 

partijen. Het beroep gekend onder rolnummer X werd door de eerste verzoekende partij ingediend tegen 

de eerste bestreden beslissing. Het beroep gekend onder rolnummer X werd door de tweede 

verzoekende partij ingediend tegen de tweede bestreden beslissing. Gelet op de gelijkaardige motieven 

van de bestreden beslissingen, de gelijkaardige middelen die worden aangevoerd in de verzoekschriften 

en de huwelijksband die beide verzoekende partijen bindt, acht de Raad het passend beide zaken 

samen te voegen en in één arrest te behandelen. Ter terechtzitting gaan de partijen hiermee akkoord. 

 

2.2. Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet doet de Raad uitspraak op 

basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft. 

 

2.3. Waar de verwerende partij in haar nota vraagt “kosten als naar recht”, wijst de Raad erop dat de 

verzoekende partijen het voordeel van de kosteloze rechtspleging genieten, zodat aan geen van de 

partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers kosteloos. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet. 

 

Het middel, zoals geformuleerd in de synthesememorie in de zaak X, luidt als volgt: 

 

“Zoals aangehaald in het feitenrelaas, werd er tegen een eerder bevel om het grondgebied te verlaten 

op 24 augustus 2018 een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring ingesteld (stuk 8).  

Er werd tot op heden hieromtrent geen uitspraak gedaan. Pas recent, namelijk op 29 juli 2019 - en dus 

bijna één jaar later - oordeelde de voorzitter bij beschikking dat het beroep tegen de beslissing dd. 16 

augustus 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten onontvankelijk lijkt en dat de 

kamer zonder terechtzitting uitspraak kan doen (stuk 11). Op 5 augustus 2019 werd door verzoekers 

een verzoek om gehoord te worden gericht aan de voorzitter (stuk 12). 

Uit de bestreden beslissing blijkt nergens dat rekening werd gehouden met het hoger belang van de 

twee kinderen van verzoekers en hun gezins- en familieleven, zoals nochtans vereist is op grond van 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet.  

In haar nota met opmerkingen dd. 2 augustus 2019 verwijst verwerende partij naar een synthesenota in 

het administratief dossier, waaruit zou blijken dat rekening werd gehouden met het hoger belang van het 

kind en hun gezins- en familieleven:  

(...) 

Uit deze loutere vermelding blijkt evenwel op geen énkele manier op welke wijze precies rekening werd 

gehouden met de belangen van de kinderen, noch uit de geciteerde passage uit het administratief 

dossier, noch uit de bestreden beslissing zelf.  

Dat het gezin via de ambassade in Moskou een visumaanvraag zou kunnen indienen, strookt trouwens 

niet met de werkelijkheid.  

Zo vormt het feit dat de oudste zoon van verzoeker beschikt over de valse achternaam die werd gebruikt 

uit de eerste procedure, vast en zeker een belemmering om met het gezin naar Moskou te reizen nu de 

nodige reisdocumenten niet kunnen worden verkregen. Deze belemmering voor wat betreft de valse 

naam blijkt zowel uit de geboorteakte van het kind (stuk 15), als uit het overgemaakte schoolattest (stuk 

16).  

Daar waar de passage in de synthesenota bovendien luidt "Gezondheidstoestand -> goede 

gezondheid", is deze vermelding bovendien nergens op gebaseerd.  

Dit leidt verwerende partij mogelijkerwijze af uit het geneeskundig getuigschrift van de heer B. (...) dat 

verzoekers voorleggen (stuk 17).  

Nochtans slaat dit getuigschrift enkel en alleen op de arbeidsgeschiktheid van de heer B. (...) en rept het 

getuigschrift evenmin met een woord over de gezondheid van de andere gezinsleden. De bewering 

vindt dus geen énkele grondslag in de stukken.  

Kortom, in deze context is het van belang te wijzen op artikel 24 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie over de rechten van het kind. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet biedt 

bescherming aan personen waartegen DVZ een verwijderingsmaatregel overweegt en die een kind of 

een gezins- of familieleven in België hebben.  

Daar de bestreden beslissing werd genomen in strijd met artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, is het 

beroep tot nietigverklaring gegrond.” 
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Het middel, zoals geformuleerd in de synthesememorie in de zaak X, luidt als volgt: 

 

“Zoals aangehaald in het feitenrelaas, werd er tegen een eerder bevel om het grondgebied te verlaten 

op 24 augustus 2018 een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring ingesteld (stuk 8). 

Er werd tot op heden hieromtrent geen uitspraak gedaan. Pas recent, namelijk op 29 juli 2019 - en dus 

bijna één jaar later - oordeelde de voorzitter bij beschikking dat het beroep tegen de beslissing dd. 16 

augustus 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten onontvankelijk lijkt en dat de 

kamer zonder terechtzitting uitspraak kan doen (stuk 11E Op 5 augustus 2019 werd door verzoekers 

een verzoek om gehoord te worden gericht aan de voorzitter (stuk 12).1 

Uit de bestreden beslissing blijkt nergens dat rekening werd gehouden met het hoger belang van de 

twee kinderen van verzoekers en hun gezins- en familieleven, zoals nochtans vereist is op grond van 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

In haar nota met opmerkingen dd. 13 augustus 2019 verwijst verwerende partij naar een synthesenota 

in het administratief dossier, waaruit zou blijken dat rekening werd gehouden met het hoger belang van 

het kind en hun gezins- en familieleven: 

(...) 

Uit deze loutere vermelding blijkt evenwel op geen énkele manier op welke wijze precies rekening werd 

gehouden met de belangen van de kinderen, noch uit de geciteerde passage uit het administratief 

dossier, noch uit de bestreden beslissing zelf. 

Verzoekers merken ook op dat de brief dd. 26 augustus 2019 (stuk 3). aanvangt met de melding dat 

geen administratief dossier werd neergelegd door verwerende partij. Dit druist ronduit in tegen de 

rechten van verdediging. Verzoekers kunnen de bewering van verwerende partij op geen enkel moment 

verifiëren. 

Dat het gezin via de ambassade in Moskou een visumaanvraag zou kunnen indienen, strookt trouwens 

niet met de werkelijkheid. 

Zo vormt het feit dat de oudste zoon van verzoeker beschikt over de valse achternaam die werd gebruikt 

uit de eerste procedure, vast en zeker een belemmering om met het gezin naar Moskou te reizen nu de 

nodige reisdocumenten niet kunnen worden verkregen. Deze belemmering voor wat betreft de valse 

naam blijkt zowel uit de geboorteakte van het kind fstuk 15). als uit het overgemaakte schoolattest (stuk 

16). 

Daar waar de passage in de synthesenota bovendien luidt "Gezondheidstoestand -> goede 

gezondheid", is deze vermelding bovendien nergens op gebaseerd. 

Dit leidt verwerende partij mogelijkerwijze af uit het geneeskundig getuigschrift van de heer B. (...) dat 

verzoekers voorleggen (stuk 17). 

Nochtans slaat dit getuigschrift enkel en alleen op de arbeidsgeschiktheid van de heer B. (...) en rept het 

getuigschrift evenmin met een woord over de gezondheid van de andere gezinsleden. De bewering 

vindt dus geen énkele grondslag in de stukken. 

Kortom, in deze context is het van belang te wijzen op artikel 24 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie over de rechten van het kind. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet biedt 

bescherming aan personen waartegen DVZ een verwijderingsmaatregel overweegt en die een kind of 

een gezins- of familieleven in België hebben. 

Daar de bestreden beslissing werd genomen in strijd met artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, is het 

beroep tot nietigverklaring gegrond.” 

 

3.2. De nota met opmerkingen van de verwerende partij in de zaak X luidt als volgt: 

 

“Verzoekende partij voert de schending aan van: - Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet In antwoord 

op de verzoekende partij haar concrete kritiek, die de inhoud van de bestreden beslissing betreft, laat de 

verwerende partij gelden dat de verzoekende partij haar beschouwingen niet kunnen worden 

aangenomen. Verzoekers beweren dat de  bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is. In de 

bestreden beslissing wordt het volgende overwogen : 

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, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: mijnheer is niet in het bezit van een geldig 

paspoort voorzien van een geldig visum. Bovendien heeft mijnheer de Belgische autoriteiten intentioneel 

trachten te misleiden door zich in eerste instantie voor te doen als een onderdaan van de Syrische 

Republiek. Betrokkene bevindt zich illegaal op het Belgische grondgebied. 
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Verzoeker toont met zijn beweringen en kritieken geenszins de onjuistheid of onredelijkheid van deze 

motieven aan. Enkel indien de hogere rechtsnormen zouden worden geschonden doordat aan de 

betrokken vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten zou worden betekend, en het bevel 

aldus een schending zou impliceren van deze hogere rechtsnormen, kan de gemachtigde van de 

Staatssecretaris op een wettige wijze beslissen dat geen bevel om het grondgebied te verlaten moet 

worden afgegeven aan de betrokken vreemdeling. Verzoeker gaat er met zijn betoog tevens aan voorbij 

dat d.d. 18.3.2019 een synthesenota werd opgesteld  (zie Administratief Dossier) waaruit blijkt dat er 

een onderzoek werd gevoerd in toepassing van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet dat onder meer 

luidt als volgt: 

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

artikel 74/13) :  

1) Hog  

2) Gezin- 

visumaanvraag in te dienen via de ambassade in Moskou.  

3) Gezondh  

Er werd aldus rekening gehouden met de elementen zoals omschreven in artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet alvorens de thans bestreden beslissing werd genomen. De gemachtigde handelde  

na grondig onderzoek van de elementen die de concrete situatie van de verzoekende partij 

daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels. Verzoekende partij toont 

geenszins aan dat de gemachtigde een onredelijke of onzorgvuldige beslissing zou hebben genomen en 

de bestreden beslissing door onwettigheid zou zijn aangetast. De aangevoerde middelen kunnen niet 

worden aangenomen.” 

 

De nota met opmerkingen van de verwerende partij in de zaak X luidt als volgt: 

 

“Verzoekende partij voert de schending aan van: - Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet In antwoord 

op de verzoekende partij haar concrete kritiek, die de inhoud van de bestreden beslissing betreft, laat de 

verwerende partij gelden dat de verzoekende partij haar beschouwingen niet kunnen worden 

aangenomen. Verzoekers beweren dat de  bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is. In de 

bestreden beslissing wordt het volgende overwogen : 

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, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: mijnheer is niet in het bezit van een geldig 

paspoort voorzien van een geldig visum. Bovendien heeft mevrouw de Belgische autoriteiten 

intentioneel trachten te misleiden door zich in eerste instantie voor te doen als een onderdaan van de 

Syrische Republiek. Betrokkene bevindt zich illegaal op het Belgische grondgebied. 

Verzoeker toont met zijn beweringen en kritieken geenszins de onjuistheid of onredelijkheid van deze 

motieven aan. Enkel indien de hogere rechtsnormen zouden worden geschonden doordat aan de 

betrokken vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten zou worden betekend, en het bevel 

aldus een schending zou impliceren van deze hogere rechtsnormen, kan de gemachtigde van de 

Staatssecretaris op een wettige wijze beslissen dat geen bevel om het grondgebied te verlaten moet 

worden afgegeven aan de betrokken vreemdeling. Verzoeker gaat er met zijn betoog tevens aan voorbij 

dat d.d. 18.3.2019 een synthesenota werd opgesteld  (zie Administratief Dossier) waaruit blijkt dat er 

een onderzoek werd gevoerd in toepassing van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet dat onder meer 

luidt als volgt: 

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

artikel 74/13) :  

1) Hoger be  

2) Gezin- 

visumaanvraag in te dienen via de ambassade in Moskou.  

3) Gezondheidst  

Er werd aldus rekening gehouden met de elementen zoals omschreven in artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet alvorens de thans bestreden beslissing werd genomen. De gemachtigde handelde  

na grondig onderzoek van de elementen die de concrete situatie van de verzoekende partij 

daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake toepasselijke rechtsregels. Verzoekende partij toont 

geenszins aan dat de gemachtigde een onredelijke of onzorgvuldige beslissing zou hebben genomen en 

de bestreden beslissing door onwettigheid zou zijn aangetast. De aangevoerde middelen kunnen niet 

worden aangenomen.” 
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3.3.1. Waar de verzoekende partijen in hun synthesememorie in de zaak X hun bezorgdheid uiten 

omtrent het mogelijks niet neerleggen van een administratief dossier door de verwerende partij, wijst de 

Raad erop dat in de zaak X, net zoals in de zaak X, wel een administratief dossier werd neergelegd en 

dat het hen vrij stond dit te consulteren mochten zij dit gewenst hebben. Uit de gegevens waarover de 

Raad beschikt blijkt niet dat de verzoekende partijen om een consultatie van hun dossiers bij de griffie 

van de Raad hebben verzocht. Hoe dan ook tonen zij niet aan waarom het beweerde gebrek aan een 

administratief dossier een aantasting zou vormen van hun rechten van verdediging. 

 

3.3.2. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende partijen in hoofdorde de 

schending aanvoeren, 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.” 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals artikel 8 

van het EVRM en artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag. Deze bepaling vormt de omzetting van 

artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 

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: de 

Terugkeerrichtlijn) en dient richtlijnconform te worden toegepast. Artikel 24 van het Handvest, waarvan 

de verzoekende partijen eveneens de schending aanvoeren, dient ook de bescherming van de belangen 

van het kind. 

 

Uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet kan slechts worden afgeleid dat de verwerende partij bij het 

nemen van een verwijderingsbeslissing rekening moet houden met welbepaalde fundamentele rechten, 

in het bijzonder met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven, en de 

gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. 

 

Hoewel artikel 74/13 van de vreemdelingenwet geen motiveringsverplichting inhoudt, moet minstens uit 

de stukken van het administratief dossier blijken dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met 

alle elementen die nuttig zijn voor een beoordeling in het licht van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet en dat hieruit blijkt dat er een zorgvuldig onderzoek is gebeurd. 

 

Zoals de verwerende partij in haar nota opmerkt gaat de verzoekende partij voorbij aan de draagwijdte 

van de synthesenota van 18 maart 2019, waaruit blijkt dat een onderzoek werd gevoerd in het licht van 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Deze nota, die zich in het administratief dossier bevindt, luidt al 

volgt: 

 

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

artikel 74/13): 

1) Hoger belang van het kind: 

Kinderen volgen school, zijn in België geboren, zijn nog zeer jong. 

2) Gezin- en familieleven: 

Gezin kan terugkeren naar het land van herkomst om vandaaruit een visumaanvraag in te dienen 

via de ambassade in Moskou. 

3) Gezondheidstoestand: 

Goede gezondheid.” 

 

Aldus kunnen de verzoekende partijen niet ernstig voorhouden dat bij het nemen van de bestreden 

beslissingen, hetgeen gebeurde op dezelfde dag als deze waarop hun aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard, geen 

rekening werd gehouden met het hoger belang van de twee kinderen van het gezin en met hun gezins- 

en familieleven. Bovendien beperken zij zich in hun synthesememories tot vage beschouwingen die de 

analyse van de verwerende partij omtrent de kinderen en het gezinsleven niet weerleggen. Zo tonen zij 

niet aan dat het niet in het belang is van de kinderen om met hun ouders mee terug te reizen om hun 

aanvraag vanuit het land van herkomst in te dienen of waarom zij niet elders school zouden kunnen 

lopen.  

 

Vervolgens zetten de verzoekende partijen in hun synthesememories uiteen waarom zij menen dat zij 

niet naar Moskou zouden kunnen reizen om daar een visumaanvraag in te dienen. Zij stellen: 
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“Dat het gezin via de ambassade in Moskou een visumaanvraag zou kunnen indienen, strookt trouwens 

niet met de werkelijkheid.  

Zo vormt het feit dat de oudste zoon van verzoeker beschikt over de valse achternaam die werd gebruikt 

uit de eerste procedure, vast en zeker een belemmering om met het gezin naar Moskou te reizen nu de 

nodige reisdocumenten niet kunnen worden verkregen. Deze belemmering voor wat betreft de valse 

naam blijkt zowel uit de geboorteakte van het kind (stuk 15), als uit het overgemaakte schoolattest (stuk 

16).  

Daar waar de passage in de synthesenota bovendien luidt "Gezondheidstoestand -> goede 

gezondheid", is deze vermelding bovendien nergens op gebaseerd.  

Dit leidt verwerende partij mogelijkerwijze af uit het geneeskundig getuigschrift van de heer B. (...) dat 

verzoekers voorleggen (stuk 17).  

Nochtans slaat dit getuigschrift enkel en alleen op de arbeidsgeschiktheid van de heer B. (...) en rept het 

getuigschrift evenmin met een woord over de gezondheid van de andere gezinsleden. De bewering 

vindt dus geen énkele grondslag in de stukken.” 

 

De Raad kan slechts vaststellen dat zij deze argumentatie geenszins hebben aangevoerd in hun 

oorspronkelijke verzoekschriften. De Raad dient erop te wijzen dat een synthesememorie niet vermag 

de middelen zoals aangevoerd in het oorspronkelijk verzoekschrift uit te breiden. De Raad wijst erop dat 

een nieuw middel, minstens nieuwe uitbreiding van het middel, zelfs indien deze de openbare orde 

raakt, teneinde de rechten van verdediging van de andere partijen te vrijwaren, in het verzoekschrift 

moet ontwikkeld worden, tenzij de grondslag ervan pas nadien aan het licht is kunnen komen (RvS 3 

mei 2011, nr. 212.904; RvS 5 november 2010, nr. 208.706; RvS 27 oktober 2010, nr. 208.472; RvS 22 

april 2010, nr. 203.209; RvS 4 maart 2010, nr. 201.497; RvS 10 februari 2010, nr. 200.738), in welk 

geval die middelen ten laatste in het eerst mogelijke in de procedureregeling voorziene processtuk 

moeten worden opgeworpen (RvS 10 februari 2010, nr. 200.738), wat in voorliggende zaak niet het 

geval is. Met dergelijke laattijdig opgeworpen middelen of uitbreidingen kan de Raad met het oog op de 

vrijwaring van de rechten van verdediging van de verwerende partij geen rekening houden.  

 

Ten overvloede wijst de Raad erop dat de verzoekende partijen deze argumentatie ook aanhaalden in 

het kader van hun beroep tegen de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. In het 

verwerpingsarrest dat hierop volgde motiveert de Raad op dit punt als volgt : 

 

“In voorliggende zaak werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard omdat de 

buitengewone omstandigheden die de verzoekende partijen hebben ingeroepen om te verantwoorden 

waarom zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in hun land van herkomst hebben ingediend niet 

werden aanvaard of bewezen. 

 

Waar de verzoekende partijen aangeven dat hun oudste zoon een valse achternaam heeft en waar zij 

stellen dat dit een belemmering zal vormen om naar het land van herkomst te reizen, kan de Raad 

slechts vaststellen dat zij dit element geenszins als buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet hebben aangevoerd in hun aanvraag van 20 december 2017 of in 

actualisaties ervan. De verzoekende partijen kunnen de verwerende partij niet verwijten dit element niet 

te hebben beoordeeld in het kader van het onderzoek naar het bestaan van eventuele buitengewone 

omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet gelet op de hoger geschetste 

bewijslast. Er kon van de verzoekende partijen worden verwacht dat zij het feit dat zij problemen 

verwachten bij een terugreis omwille van de valse familienaam van hun oudste zoon zouden hebben 

aangestipt als buitengewone omstandigheid. Blijkens het administratief dossier deden zij dit niet. Zij 

geven overigens evenmin aan waarom zij dit niet eerder hebben/konden aanbrengen. Verder is niet 

redelijk van de verzoekende partijen, opnieuw in het licht van de bewijslast die rust op aanvragers in het 

kader van een aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, om van de verwerende 

partij te verwachten dat zij zelf deze beweerde moeilijkheden in verband met een naam afleidt uit de 

voorgelegde geboorteakte of een schoolattest. 

 

Verder ziet de Raad niet in waarom de motivering van de bestreden beslissing kennelijk onredelijk zou 

zijn waar wordt gesteld dat alle gezinsleden in goede gezondheid verkeren, nu noch uit het 

administratief dossier noch uit de synthesememories blijkt dat de verzoekende partijen zich beroepen op 

gezondheidsproblemen van één of meer gezinsleden als buitengewone omstandigheden die hen 

zouden verhinderen terug te keren naar hun land van herkomst om daar een aanvraag om machtiging 

tot verblijf in te dienen. Het feit dat de verwerende partij de goede gezondheidstoestand zou afleiden uit 
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attesten die werden voorgelegd om aan te tonen dat de verzoekende partijen arbeidsgeschikt zijn, doet 

geen afbreuk aan het voorgaande. Als de verzoekende partijen zich op de gezondheidstoestand van 

één of meerdere gezinsleden hadden willen beroepen als buitengewone omstandigheid in de zin van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet, dan hadden zij dit zo dienen te motiveren in het kader van hun 

aanvraag om machtiging tot verblijf. Dit deden zij niet. Hun grief is dan ook niet ernstig.” 

 

Een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, zoals aangevoerd in de synthesememories, 

wordt niet aannemelijk gemaakt.  De middelen zijn, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1. 

 

De zaken met rolnummers X en X worden gevoegd. 

 

Artikel 2. 

 

De beroepen tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie december tweeduizend negentien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter.  

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


