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 nr. 134 978 van 12 december 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X - X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 15 juli 2014 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

11 juni 2014 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 wordt verklaard. 

 

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 7 oktober 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

31 oktober 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. COEL verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat L. BRACKE, 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 24 juni 2005 dienen de verzoekende partijen een asielaanvraag in. 

 

1.2. Op 14 november 2005 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een 

beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen voormelde 

beslissing dienen de verzoekende partijen een dringend beroep in. Op 30 maart 2006 neemt de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot weigering van de 
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hoedanigheid van vluchteling. Tegen voormelde beslissing dienen de verzoekende partijen een beroep 

in bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, die op 26 maart 2007 de niet erkenning van de 

vluchtelingenstatus uitspreekt. 

 

1.3. Op 13 november 2007 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een 

beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen voormelde beslissing dienen de 

verzoekende partijen een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad). 

 

1.4. Op 27 april 2007 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter 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). 

 

1.5. Op 5 februari 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een beslissing 

waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.4. onontvankelijk wordt verklaard. In uitvoering van voormelde 

beslissing wordt aan de verzoekende partijen een bevel om het grondgebied te verlaten betekend.  

 

1.6. Op 6 maart 2008 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.7. Bij arrest nr. 9.272 van 27 maart 2008 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.3. 

 

1.8. Op 28 mei 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid een beslissing 

waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.6. ontvankelijk wordt verklaard. De verzoekende partijen worden 

in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie. 

 

1.9. Op 12 december 2009 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

1.10. Op 25 november 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.9. ongegrond wordt verklaard. Tegen 

voormelde beslissing dienen de verzoekende partijen een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring in bij de Raad.  

 

1.11. Bij arrest nr. 62 415 van 30 mei 2011 verwerpt de Raad het beroep vermeld in punt 1.10. 

 

1.12. Op 13 oktober 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid 

een beslissing waarbij de aanvraag vermeldt in punt 1.6. ongegrond wordt verklaard. Deze beslissing 

wordt aan de verzoekende partijen ter kennis gebracht op 14 februari 2012 samen met een bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

 

1.13. Op 18 april 2012 dienen de verzoekende partijen een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet in. 

 

1.14. Op 11 juni 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet van 18 april 2012 onontvankelijk wordt 

verklaard. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“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. 

Redenen: 

Ter ondersteuning van hun aanvraag om machtiging tot verblijf, beroepen betrokkenen zich op de 

instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en artikel 9bis van de wet van 15 

december 1980. Er dient opgemerkt te worden dat de instructie van 19 juli 2009 vernietigd werd door de 

Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09 december 2009 en arrest 215.571 van 05 oktober 2011). 

Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer van toepassing. 

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

buitenland. 

De elementen van integratie namelijk dat betrokkene zich volledig geïntegreerd zouden hebben, dat 

betrokkenen Nederlandse les volgden (zie deelcertificaten, inschrijvingsformulieren, attesten, 

certificaten), Nederlands spreken en schrijven en door zelfstudie hun kennis dermate uitgebreid hebben 

dat zij zich onbeperkt in het Nederlands kunnen uitdrukken op om het even welk niveau, dat 

betrokkenen een cursus maatschappelijke integratie volgden (zie deelcertificaat socio-culturele 

integratie cultuur, attest van inburgering), dat betrokkenen goed ingeburgerd zijn en dat ten bewijze 

daarvan diverse mensen spontaan verklaringen afgelegd hebben als blijk van steun aan betrokkenen, 

dat de vrienden en kennissen van betrokkenen hun perfecte integratie in de samenleving bevestigen, 

dat betrokkenen sociaal verankerd zouden zijn, dat betrokkenen sociale contacten opgebouwd hebben, 

dat betrokkenen bijzondere banden met België zouden hebben, dat betrokkenen zich volledig 

aangepast zouden hebben, dat betrokkenen werkwillig zijn, dat mevrouw Melkonyan een contract van 

onbepaalde duur ondertekende dd. december 2007 in haar hoedanigheid van poetsvrouw op basis 

waarvan zij tijdens haar  asielprocedure werkte (zie arbeidsovereenkomst, brieven sociaal sectoraal 

pensioen voor arbeiders uit de schoonmaaksector, kopie arbeidskaart) en een werkbelofte voorleggen 

(zie schrijven K.A. (…)) 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 

asielprocedure en hun regularisatieaanvraag op basis van medische redenen en dat zij bij een 

negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Betrokkenen dienden een asielaanvraag in op 23 juni 

2005, deze asielaanvraag werd afgesloten op 26 maart 2007 met de beslissing niet erkend door de 

Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten dat aan hen betekend werd op 13 november 2007 en 

verbleven illegaal in België. De duur van de asielprocedure - namelijk 1 jaar 9 maand 3 dagen was met 

van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Betrokkenen dienden op 06 maart 2008 

een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 

in. Op 28 mei 2008 werd deze aanvraag ontvankelijk bevonden en werden instructies gegeven aan de 

gemeente om betrokkenen in het bezit te stellen van een Attest van Immatriculatie (A.l.) in afwachting 

van een beslissing ten gronde aangaande de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980. Op 13 oktober 2011 werd de aanvraag echter ongegrond 

verklaard werden instructies gegeven aan de gemeente om het A.l. weer in te trekken en werd een 

bevel om het grondgebied te verlaten opgesteld. Betrokkenen dienden te weten dat het attest van 

immatriculatie geen verblijfstitel is Het is een enkel een proceduredocument dat bewijst dat een 

aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen ontvankelijk verklaard is en nog in 

behandeling is. Op 14 februari 2012 werd de beslissing alsook het bevel om het grondgebied te verlaten 

aan betrokkene betekend en sinds die datum verblijven betrokkenen opnieuw illegaal in België. 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).  

Wat betreft het aangehaalde argument dat er in hoofde van betrokkenen geen enkel element bestaat 

hetwelk van die aard kan zijn dat het een bedreiging zou kunnen zijn voor de vrede, de openbare orde 

of de nationale veiligheid van het Belgisch koninkrijk, dient opgemerkt te worden dat van alle 

vreemdelingen die in Belgiëverblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht 

zijnde wetgeving. 

De raadsheer van betrokkenen stelt dat zij de aanvraag niet kunnen richten vanuit hun land van 

herkomst omdat hun leven aldaar ernstig gevaar loopt en dit een schending zou zijn van artikel 3 van 

het Europees Verdrag voorde Rechten van de Mens (EVRM). Wat de vermeende schending van dit 

artikel 3  EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de bescherming verleend via artikel 3 van het 

EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. Hiervoor dienen verzoekers hun 

beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl het in casu enkel bij een bewering blijft en dit met 

kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De algemene bewering wordt met 

toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 EVRM volstaat dus niet om als 

buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. De aanvraag kan in het land van herkomst 

gebeuren. 

Ook het aangehaalde artikel 1 van het Verdrag tegen foltering en andere, wrede onmenselijke of 

onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984, kan niet 

weerhouden worden aangezien hier dezelfde motivering geldt als voor artikel 3 van het EVRM. 

Wat het ingeroepen artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) betreft: 

betrokkenen tonen niet aan dat zij andere legaal in België verblijvende familieleden hebben. Indien zij 

die toch zouden hebben, wijzen we erop dat de verplichting om terug te keren naar het land van 
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herkomst geen breuk van de familiale relaties zou betekenen maar enkel een eventuele tijdelijke 

verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. Betrokkenen 

tonen niet aan dat de door hen opgebouwde integratie en sociale relaties van die aard en intensiteit zijn 

dat zij, in casu, wel onder de bescherming van artikel 8 EVRM zouden kunnen vallen. Een schending 

van artikel 8 van het EVRM blijkt dan ook niet. 

Betrokkenen stellen dat het voor hen zeer moeilijk zou zijn om een gezinsleven te hebben in het land 

van herkomst aangezien zij aldaar geen familie hebben. Wij wijzen er op dat de terugkeer slechts 

tijdelijk is en dat betrokkenen samen dienen terug te gaan en dus hun gezinsleven zoals ze dat hier 

hebben tijdelijk in het land van herkomst kunnen verderzetten. 

Betrokkenen zouden in België naar school gaan. Beiden zijn echter meerderjarig en niet schoolplichtig. 

Meester Huysmans haalt aan dat het voor verzoekers onwenselijk is om in dit stadium van hun 

integratie gedwongen terug te moeten keren naar hun geboorteland aangezien dit voor hen werkelijk 

een trauma zou betekenen. De raadsheer heeft echter geen enkel argument naar voor gebracht op 

grond waarvan de conclusie dat een terugkeer naar het land van oorsprong een werkelijk trauma zou 

betekenen, gerechtvaardigd zou worden.  

De loutere vermelding dat dit voor betrokkenen een trauma zou betekenen volstaat niet om als 

buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

De raadsvrouw haalt aan dat er geen Belgische diplomatieke vertegenwoordiging is in Armenië. We 

merken op dat bovenstaande geldt voor alle in Armenië verblijvende Armeniërs en dat niet duidelijk 

gemaakt wordt waarom dit precies voor betrokkenen een probleem zou vormen. Daarenboven blijkt dat 

betrokkenen een aanvraag mogelijkerwijze per post kunnen indienen via het visumcentrum in Moskou of 

Sint-Petersburg (…). 

Betrokkenen menen dat hun verzoek op gelijke basis staat met een aanvraag om machtiging tot verblijf 

conform de regularisatiewet van 22 december 1999. De wet van 22 december 1999 was echter een 

enige en unieke operatie, de criteria voor regularisatie vermeld in deze wet zijn dan ook niet van 

toepassing op de aanvraag tot regularisatie op grond van art. 9bis van de wet van 1980. 

De advocate van betrokkenen beweert dat het verblijf van betrokkenen geregulariseerd dient te worden 

omdat hun situatie gelijkaardig zou zijn aan de situatie van andere vreemdelingen die geregulariseerd 

werden. Het is aan de verzoekers om de overeenkomsten aan te tonen tussen hun eigen situatie en de 

situatie waarvan zij beweren dat ze vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13 juli 2001). 

Men kan er immers niet zonder meer van uitgaan dat de omstandigheden waarin verzoekers verkeren 

analoog (of commensurabel) zijn met degene waaraan zij refereren. Ook het feit dat andere 

vreemdelingen van een verblijfsregularisatie hebben kunnen genieten brengt niet ipso facto een 

verblijfsregularisatie voor betrokkenen met zich mee, noch vormt dit een buitengewone omstandigheid 

die een tijdelijke terugkeer naar het land van herkomst verhindert of bemoeilijkt. Overigens wordt elk 

dossier naar aanleiding van een regularisatieaanvraag individueel onderzocht.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan de verzoekende partijen werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat 

niet kan worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste 

van de verzoekende partijen te leggen.  

 

2.2. De verzoekende partijen hebben binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet 

voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wensen neer te 

leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet 

overeenkomstig het eerste lid.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel beroepen de verzoekende partijen zich op de schending van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet en van het beginsel van behoorlijk bestuur vervat in het vertrouwensbeginsel. 

 

De verzoekende partijen lichten het eerste middel als volgt toe: 

 

“Overwegende dat verzoeksters op datum van 18 april 2012 een regularisatieverzoek indienden 

overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 15 december 1980;  

Overwegende dat artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 stelt dat:  

“ Artikel 9bis.  
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§ 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 

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

worden afgegeven.  

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op:  

- de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop het beroep niet toelaatbaar 

wordt verklaard;  

- de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont.  

§ 2. Onverminderd de andere elementen van de aanvraag, kunnen niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard  

1° elementen die reeds aangehaald werden ter ondersteuning van een asielaanvraag in de zin van de 

artikelen 50, 50bis, 50ter en 51 en die verworpen werden door de asieldiensten, met uitzondering van 

elementen die verworpen werden omdat ze vreemd zijn aan de criteria van de Conventie van Genève, 

zoals bepaald in artikel 48/3, en aan de criteria voorzien in artikel 48/4 met betrekking tot de subsidiaire 

bescherming of omdat de beoordeling ervan niet behoort tot de bevoegdheid van die instanties;  

2° elementen die in de loop van de procedure ter behandeling van de asielaanvraag in de zin van artikel 

50, 50bis, 50ter en 51 hadden moeten worden ingeroepen, aangezien zij reeds bestonden en gekend 

waren voor het einde van deze procedure;  

3° elementen die reeds ingeroepen werden bij een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging 

tot verblijf in het Rijk;  

4° elementen die ingeroepen werden in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter.” 

Overwegende dat in de bestreden beslissing de verwerende partij vooreerst opwerpt dat de instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en artikel 9bis van de wet van 15 december 

1980 werd vernietigd bij arrest van de Raad van State respectievelijk van 9 december 20094 en 5 

oktober 20115;  

Overwegende dat inderdaad de instructie van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid werd 

vernietigd door de Raad van State op datum van 9 december 2009 maar dat de Staatssecretaris heeft 

aangegeven zich te willen houden aan de bepalingen van de vernietigde instructie zodat verzoeksters 

wel degelijk een rechtsmiddel kunnen puren uit het vertrouwensbeginsel, zijnde het beginsel van 

behoorlijk bestuur dat de rechtszekerheid als algemeen rechtsbeginsel moet waarborgen; 

Overwegende dat herhaaldelijk en publiekelijk de Dienst Vreemdelingenzaken heeft opgeworpen dat zij 

ten gronde de criteria binnen het kader van haar toegekende discretionnaire bevoegdheid verder zou 

blijven toepassen; 

Overwegende dat in basis geen enkel rechtsmiddel bestaat tegen de niet toepassing van de criteria 

daar waar de instructie van 19 juli 2009 niet als een directe bron van een rechtsmiddel kan worden 

ingeroepen doordat ze vernietigd is en met terugwerkende kracht uit de rechtsorde werd verwijderd 

maar dat verzoeksters wel degelijk een rechtsmiddel kunnen puren uit het vertrouwensbeginsel, zijnde 

het beginsel van behoorlijk bestuur dat de rechtszekerheid als algemeen rechtsbeginsel moet 

waarborgen; 

Overwegende dat vreemdelingen die een 9bis-aanvraag hebben ingediend een gewettigd vertrouwen 

hebben dat de openlijke verklaring van de beleidsverantwoordelijken ook zullen worden toegepast in 

hun individuele geval;  

Overwegende dat gerechtvaardige verwachtingen die door het bestuur bij de rechtsonderhorige worden 

gewekt, zoveel mogelijk moeten worden gehonoreerd op gevaar af anders het vertrouwen van de 

rechtsonderhorige in het bestuur te misleiden; 

Overwegende dat het de vaste rechtspraak is van de Raad van State en het Hof van Cassatie dat de 

rechtsonderhorige moet kunnen vertrouwen op wat door hem niet anders kan worden opgevat dan een 

vaste gedrags- of beleidsregel van de overheid, de verzoeker moet daar wel het bestaan van aantonen 

in concreto; 

Overwegende dat de rechtsonderhorige het bestaan in concreto kan aanwijzen door te verwijzen naar 

publieke verklaringen van de Staatssecretaris en de directie van DVZ die tot op datum van heden nooit 

publiekelijk zijn tegengesproken;  

Overwegende dat derhalve, in de mate dat verzoeksters al zouden in aanmerking komen om volgens de 

criteria gesteld in de instructie deze criteria ook moeten worden toegepast binnen het kader van de 

vertrouwensleer;  
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Overwegende dat ten minste de verwerende partij het verzoek van verzoeksters had moeten toelaten tot 

de grond van de regularisatieprocedure;  

Overwegende dat zelfs indien de bestreden beslissing niet zou kunnen worden getoetst door de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen aan de vernietigde instructie zij nog wel moet worden getoetst aan 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 en dat moet worden beoordeeld of de beslissing werd 

genomen naar de geest en naar de letter van de bepalingen van de wet;  

Overwegende dat de bestreden beslissing van 11 juni 2014 uitgebreid werd gemotiveerd maar op een 

dergelijke wijze dat welke uitzonderlijke omstandigheid dan ook die wordt opgeroepen door verzoeksters 

dit maar moet worden uitgelegd in hun nadeel daar waar iedere vorm van integratie volgens de 

verwerende partij noch min noch meer het gevolg zou zijn van het gedrag van verzoeksters die zich 

willens nillens zouden willen blijven nestelen in illegaliteit;  

Dat deze verklaring zoals supra gesteld niet toekomt aan de verwerende partij in de 

ontvankelijkheidsfase doch wel een oordeel ten gronde inhoudt van het verzoek tot regularisatie zodat 

ten onrechte de vraag om machtiging tot verblijf van 18 april 2012 werd afgewezen als zijnde niet 

ontvankelijk;  

Overwegende dat verzoeksters willen laten gelden dat de bestreden beslissing in strijd is met artikel 

9bis wanneer het verzoek niet ontvankelijk wordt verklaard louter op grond van het feit dat de 

verwerende partij verwijst naar de ongegrondheid van de opgeworpen argumenten houdende net de 

motivering van de uitzonderlijke omstandigheden; 

Overwegende dat de criteria voor de ontvankelijkheid door de verwerende partij ten onrechte worden 

verward met de criteria voor de grond van het regularisatieverzoek;  

Overwegende dat onbetwistbaar de verwerende partij in haar motivering stelt dat er geen toepassing 

kan worden gemaakt van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 omdat de loutere en 

discretionnaire appreciatie van de verwerende partij niet uitzonderlijk zouden zijn;  

Overwegende dat evenwel de verwerende partij weliswaar een ruime appreciatiemogelijkheid heeft 

maar dat deze niet zover gaat dat op lapidaire wijze alle middelen maar moeten worden verworpen zelfs 

stellende dat indien ze hout zouden snijden dit toch maar het gevolg is van een volgehouden en 

moedwillige intentie tot het zich nestelen in illegaliteit;  

Dat deze vaststelling volstrekt wordt gelaten voor de verwerende partij daar waar net de blijken van 

integratie net kunnen aangeven welk een engagement er bestaat in hoofde van verzoeksters om te 

functioneren in deze maatschappij als waardevolle burgers;  

Overwegende dat juridisch de motivering van de verwerende partij volstrekt ingaat in de bepalingen van 

artikel 9bis daar waar gewoon de appreciatie ten gronde wordt gegeven van het begrip uitzonderlijke 

omstandigheden zonder dit in te vullen louter stellende dat wat verzoeksters ook mogen beweren er 

geen sprake kan zijn van een uitzonderlijke omstandigheid die de aanvraag in het Rijk zou 

verantwoorden of dat, indien de uitzonderlijke omstandigheden er al zouden zijn deze louter te wijten 

zijn aan het gedrag van verzoeksters door verschillende procedures in te dienen zowel binnen het kader 

van de asielprocedure als strekkende tot regularisatie van hun precair verblijf op grond van artikel 9bis 

en 9ter van de wet van 15 december 1980 wat voor hen geen rechten zou scheppen …;  

Overwegende dat de verwerende partij volstrekt voorbijgaat aan het feit dat verzoeksters binnen het 

kader van de asielprocedure legaal verbleven in het Rijk tussen 23 juni 2005 en 26 maart 2007 en dat zij 

op 6 maart 2008 een aanvraag tot machtiging verblijf in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 

december 1980 indienden die op 28 mei 2008 ontvankelijk werd verklaard en eerst werd afgewezen op 

13 oktober 2011;  

Overwegende dat verzoeksters zich dan ook ten overstaan van de verwerende partij bevinden in een 

zogenaamde catch-22 situatie waar ze nooit, indien de verwerende partij haar huidige wijze van 

redenering aanhoudt, op een nuttige wijze een regularisatieberoep kunnen indienen overeenkomstig 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 daar waar ofwel zij zich schikken tot welk bevel dan ook 

om het grondgebied te verlaten en ieder belang verliezen in welke procedure artikel 9 dan ook met een 

negatieve beslissing voor gevolg, ofwel toch hun belang behouden waarna uiteraard in de redenering 

van de verwerende partij zij ook maar moeten worden afgewezen omdat zij zich niet schikken naar enig 

bevel om het grondgebied te verlaten …;  

Overwegende dat het bovendien niet toekomt aan de verwerende partij verzoeksters hun graad van 

integratie te verwijten nu zij correct zich hebben gehouden aan de toepassing van de wet willen zij met 

enige kans op succes verblijfsrecht bekomen in het Rijk;  

Overwegende dat verzoeksters niet anders kunnen aantonen dan door het bezit van een blanco 

strafregister, het bezit van alle nuttige attesten, certificaten en diploma’s voor integratie, het bezit van 

een arbeidsovereenkomst, het feit dat zij beschikken over familie, vrienden en kennissen zijn die zorgen 

voor de nodige morele en materiële steun; 

Dat dit niet kan worden nuttig betwist;  



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

Dat de verwerende partij dan ook heeft nagelaten naar genoegen van recht te antwoorden op de 

middelen van verzoeksters zodat dient te worden besloten tot een schending van artikel 9bis van de wet 

van 15 december 1980 alsook schending van de formele motiveringsplicht in de zin van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

waarover infra meer; 

Dat onderhavig beroep dan ook ontvankelijk is en gegrond;  

Het eerste middel is ernstig;” 

 

3.2. In een tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen juncto 

artikel 62 van de vreemdelingenwet alsook van het beginsel van behoorlijk bestuur in het algemeen, het 

redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel en de ‘verplichting tot inhoudelijk afdoende motivering in het 

bijzonder’. 

 

De verzoekende partijen zetten het tweede middel als volgt uiteen: 

 

“Overwegende dat de beslissing waarbij de verwerende partij komt tot de afwijzing van het 

regularisatieverzoek in toepassing van artikel 9bis van de Wet van 15 december 1980 als zijnde niet 

ontvankelijk in strijd werd genomen met de bepalingen van artikel 9bis van de wet van 15 december 

1980;  

Dat de verwerende partij al dan niet opzettelijk een kringredenering organiseert waarbij verzoeksters, 

steeds in de redenering van de Dienst Vreemdelingenzaken, nooit op een nuttige wijze een 

regularisatieverzoek overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 kunnen indienen;  

Dat uwe Raad zal vaststellen dat de verwerende partij verzoeksters verwijt geen gevolg te hebben 

geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verwijt dat zij zich hebben geïntegreerd in het 

Rijk stellende dat die integratie louter te wijten is aan een ongepaste persistentie om in het Rijk te 

kunnen verblijven en het aan elkaar rijgen van procedures om toch maar te worden gemachtigd tot 

verblijf in het Rijk15 maar dat er niet kan worden voorbijgegaan aan het feit dat verzoeksters moeten 

blijven in het Rijk hangende iedere procedure weze het binnen het kader van het asiel of 

overeenkomstig artikel 9bis of 9ter van de wet van 15 december 1980 willen zij niet het vereiste belang 

verliezen;  

Overwegende dat de verwerende partij perfect dan ook op de hoogte is van het reilen en zeilen en van 

de verplichtingen die hij oplegt aan personen die om een regularisatie van hun precaire administratieve 

verblijfstoestand verzoeken en deze manifest naast zich neerlegt waardoor de beslissing volstrekt 

onredelijk is en werd genomen in strijd met het Algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur in het 

algemeen, het Redelijkheidsbeginsel in het bijzonder;  

Dat bovendien de buitengewone omstandigheden allemaal maar op een hoopje worden gegooid en 

afgedaan als zijnde irrelevant of onbelangrijk zodat het verzoek moet worden verworpen als zijnde niet 

ontvankelijk;  

Overwegende dat het negeren van de minutieus opgesomde middelen van verzoeksters in hun 

inleidend verzoekschrift op zich een gebrekkige motivering inhoudt zodat dient te worden besloten tot 

een schending van de formele motiveringsplicht in de zin van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen in het algemeen en artikel 62 

van de wet van 15 december 1980 in het bijzonder; 

Overwegende dat minstens op deze grond de beslissing van de verwerende partij als niet zorgvuldig 

moet worden aangemerkt en moet worden vernietigd;  

Overwegende dat zoals supra werd aangetoond de motivering in feite en in rechte dient te worden 

beschouwd als zijnde niet draagkrachtig derhalve als zijnde niet bestaande in feite noch in rechte wat 

een inbreuk betekent op de verplichting tot uitdrukkelijke motivering in bestuurszaken in het algemeen 

en met artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 in het bijzonder maar bovendien in strijd is met het 

algemeen beginsel van de verplichting tot de inhoudelijke afdoende motivering;  

Dat verzoeksters wel duidelijk hebben aangegeven aan de hand van de stukken en het administratief 

dossier dat zij wel degelijk ten allen tijde hebben getracht om in het Rijk regelmatig verblijf te kunnen 

krijgen en dat zij hier alle middelen van recht hebben uitgeput met inbegrip van de procedures 

overeenkomstig artikel 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980 wat bezwaarlijk door de 

verwerende partij aan verzoeksters kan worden verweten;  

Dat verzoeksters inderdaad op verschillende tijdstippen illegaal verblijf hielden in het Rijk maar dat zij 

ook dan de verplichting tot verblijf rustte op straffe van het verlies van het vereiste belang wat evenmin 

nuttig kan worden betwist;  
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Dat zoals supra aangegeven de vaste rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen deze 

inbreuk op de verplichting tot zorgvuldigheid sanctioneert met vernietiging van de genomen 

administratieve beslissing;  

Dat verzoeksters dan ook een verder verblijf in België niet mag worden ontzegd;  

Overwegende dat minstens de verwerende partij heeft gehandeld in strijd met het beginsel van 

behoorlijk bestuur daar waar de beslissing niet kan worden omschreven als zijnde een voorbeeld van 

zorgvuldigheid en redelijkheid;  

Dat inderdaad een normaal en voorzicht redelijk mens in dezelfde situatie niet kan aannemen dat de 

administratie aan de hand van het administratief dossier en de stukken komt tot de beslissing die zij 

thans heeft genomen op 18 februari 2013;  

Dat minstens op deze grond de beslissing van de verwerende partij als niet zorgvuldig moeten moet 

worden aangemerkt en de beslissing moet worden vernietigd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen;  

Dat de bestreden beslissing dan ook moet worden vernietigd;  

Dat het tweede middel ernstig is;” 

 

3.3. De aangevoerde middelen worden omwille van hun inhoudelijke verwevenheid gezamenlijk 

behandeld. 

 

3.4. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

bestuurde, 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 artikelen 2 en 3 van de genoemde wet 

van 29 juli 1991 verplichten 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. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet.  

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat 

de elementen die de verzoekende partijen hebben aangehaald in de aanvraag van 18 april 2012 geen 

buitengewone omstandigheden vormen waarom zij de aanvraag om machtiging tot verblijf niet konden 

indienen via de gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. De gemachtigde gaat vervolgens concreet in 

op de onderscheiden elementen die de verzoekende partijen in de aanvraag naar voor schoven als 

buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Uit de onder punt 

1.8. geciteerde motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde concreet toelicht 

waarom elk van de door de verzoekende partijen aangebrachte elementen niet kan worden aanvaard 

als buitengewone omstandigheid in het licht van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen 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. 

 

Waar de verzoekende partijen betogen dat verwerende partij de “minutieus opgesomde middelen” in 

hun aanvraag heeft genegeerd, laten de verzoekende partijen na uiteen te zetten met welke 

aangehaalde buitengewone omstandigheden de verwerende partij geen rekening zou hebben 

gehouden. De verzoekende partijen laten na in concreto aan te tonen dat de beslissing is voorbijgegaan 

aan de essentiële elementen van de aanvraag waardoor de uitdrukkelijke motiveringsplicht zou 

geschonden zijn. Overigens erkennen de verzoekende partijen in hun verzoekschrift dat de bestreden 

beslissing uitgebreid gemotiveerd werd. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissing 

kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

3.5. De verzoekende partijen erkennen dat uitgebreid gemotiveerd werd in de bestreden beslissing maar 

menen dat welke buitengewone omstandigheid dan ook door hen werd ingeroepen, deze werd uitgelegd 

in hun nadeel. De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen het aldus niet eens zijn met de 
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beoordeling van de elementen die zij hadden aangebracht in hun regularisatieaanvraag als 

buitengewone omstandigheden en dus in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht 

aanvoeren. 

 

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

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

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

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

 

De materiële motiveringsplicht vereist dat er voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven moeten bestaan, wat onder meer inhoudt dat die motieven steunen op werkelijk bestaande en 

concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld (RvS 29 maart 

2012, nr. 218.725).  

 

Het behoort bij de beoordeling van de materiële motivering niet tot de bevoegdheid van de Raad om zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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. 

 

3.6. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

3.7. Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen 

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in 

dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en 

op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

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

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

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn.  

 

3.8. De aangevoerde schendingen van de materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel worden onderzocht in samenhang met de aangevoerde schending van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet.  

 

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. 

 

Vooraf en als algemeen principe dient te worden gesteld dat de mogelijkheid om in België een 

verblijfsmachtiging aan te vragen als uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De 

“buitengewone omstandigheden” strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een 

verblijf van meer dan drie maanden wordt verleend, maar om te verantwoorden waarom de aanvraag in 

België en niet in het buitenland wordt ingediend. Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet, zijn omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs 

onmogelijk maken om een beroep te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

Het betreft 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.  

 

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

aldus 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 de aanvrager over een 

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

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

rechtvaardigen. 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 staatssecretaris over een ruime 

appreciatiebevoegdheid.  

 

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

verwerende partij na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of de aanvrager 

beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van deze verplichting en of hij aanvaardbare 

buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen om de aanvraag van de verblijfsmachtiging in België te 

verantwoorden.  

 

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

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het 

buitenland in te dienen. Hij dient met andere woorden aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk 

is terug te keren naar zijn land van oorsprong of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om 

er zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin 

het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

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

de buitengewone omstandigheden die de verzoekende partijen hebben ingeroepen om te 

verantwoorden waarom zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in hun land van oorsprong hebben 

ingediend, niet werden aanvaard of bewezen.  

 

3.10. In hun aanvraag van 18 april 2012, die zich in het administratief dossier bevindt, hebben de 

verzoekende partijen, na een theoretische uiteenzetting over artikel 9bis van de vreemdelingenwet en 

het begrip ‘buitengewone omstandigheden’, het volgende aangevoerd als buitengewone 

omstandigheden: 

 

“1. Verzoekers kunnen hun aanvraag niet richten vanuit hun land van herkomst om reden dat hun leven 

aldaar ernstig gevaar loopt en dit een schending impliceert van art. 3 van het EVRM: dat stelt dat 
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terugkeer naar het land dreigt tot een mensonwaardige of vernederende behandeling of foltering. Zij zijn 

huist om deze motieven (politieke redenen) hun land moeten ontvluchten, redenen waarom zij asiel 

aanvroegen in België 

 

Indien zij foor een formaliteit zouden dienen terug te keren dit tevens een schending zou inhouden van 

art. 1 van het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 

bestraffing, aangenomen te New York op 10.12.1984, ondertekend door België op 4.2.1985, bekrachtigd 

bij wet dd. 9.6.1999, BS 28.10.1999, met name iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of 

hevig leed, lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht aan een persoon met zulke oogmerken als 

om van hem of van een derde inlichtingen of een bekentenis te verkrijgen, hem te bestraffen voor een 

handeling die hij of een derde heeft begaan of waarvan hij of een derde wordt verdacht deze te hebben 

ondergaan, of hem of een derde te intimideren of ergens toe dwingen dan wel om enigerlei reden 

gebaseerd op discriminatie van welke aard ook, wanneer zulke pijn of leed wordt toegebracht door op of 

aanstichten van dan wel met instemming of gedogen van een overheidsfunctionaris of andere persoon 

die in een officiële hoedanigheid handelt. 

 

Dat het leven van een mens primeert op het vervullen van een formaliteit (nl deze aanvraag richten via 

de Belgische Ambassade of Consulaat uit het land van herkomst. 

 

Dat men steeds een belangenafweging dient te maken tussen enerzijds het doel en de gevolgen van de 

administratieve voorschriften voorzien in art. 9,2
e
 lid Vw. en anderzijds de min of meer gemakkelijke 

toepassing ervan en de ongemakken die dit veroorzaakt in een concreet geval. 

 

Dat wanneer die ongemakken niet in verhouding staan tot het beoogde doel en beoogde gevolgen, dan 

is de administratieve handeling ‘buitengewoon’ nadelig voor de betrokkene en kan zij buitengewone 

omstandigheden inroepen. 

 

2. Verzoekers verblijven sedert meer dan 7 jaar op ons grondgebied (stuk 2 getuigschrift van woonst 

met historiek en adressen). 

 

Dat zodoende in de gegeven omstandigheden vooreerst de kwestieuze aanvraag dient ontvankelijk 

verklaard te worden, dit conform de algemene beslissingslijn van het bureau voor regularisatie. 

 

Dat dit tevens het logisch gevolg is van het vertrouwensbeginsel in hoofde van de overheid, zoals 

gehuldigd door de Raad van State. 

 

In die zin heeft de Raad van State al herhaaldelijk gesteld dat een parallel kan getrokken worden met de 

wet van 22.12.1999 (…), zelfs – krachtens de woorden van de auditeur – “zelfs al was de toepassing 

van de wet van 1999 beperkt in de tijd’ (…) 

 

3.. Het is onwenselijk voor verzoekers om in dit stadium van integratie gedwongen terug te moeten 

keren naar haar geboorteland. Voor hen zou dit werkelijk een trauma betekenen. 

 

Betreffende de duur van het verblijf en de integratie in Belgie, beslist de ministeriële omzendbrief van 

19.2.2003, dat die elementen niet op zich uitzonderlijke omstandigheden vormen. 

 

Wat in tegenstelling betekent dat die elementen wel als uitzonderlijke omstandigheden kunnen worden 

beschouwd, afhankelijk van elk geval in concreto, als die elementen terug te vinden zijn met andere 

elementen. 

 

Dat er in hoofde van verzoekers zeker een combinatie van al deze elementen aanwezig is. 

 

Het is duidelijk dat een terugleiding naar de grens, en men zich de vraag kan stellen of dit op dit moment 

mogelijk is, onmenselijk is en niet in verhouding staat met het doel dat men wilt bereiken. 

 

Het is werkelijk onmogelijk en onverantwoord om de aanvraag te doen vanuit het thuisland. 

 

4. Er dient gewezen op regularisatiebeslissingen van gelijkaardige dossiers, zodoende dat in functie van 

het gelijkheidsbeginsel gelijkaardige situaties gelijkaardige beslissingen vereisen. 

 

Dat verzoekers enkel en alleen een meerwaarde betekenen voor onze multiculturele maatschappij. 
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5. dat verzoekers alhier school lopen (dat zowel de moeder als de dochter nederlands leren – stk 3 en 

een cursus maatschappelijke integratie – stuk 4 -) en een terugkeer het verlies van een schooljaar of 

academiejaar zou inhouden. 

 

6. dat verzoekster M.G. (…) in Belgie een contract van onbepaalde duur ondertekende dd. dec. 2007 in 

haar hoedanigheid van poetsvrouw, op basis waarvan zij werkte tijdens haar 3 jaar durend legaal verblijf 

tengevolge van haar asieldossier (stuk 6); dat trouwens ten bewijze van het feit dat verzoekers goed 

ingeburgerd zijn, diverse mensen spontaan verklaringen afgelegd hebben als blijk van steun aan 

verzoekers (stuk 5) 

 

7. dat in het land van herkomst, nl. Armenië geen Belgische diplomatieke vertegenwoordiging aanwezig 

is, met dien verstande dat het bestaan van bijzondere omstandigheden dient aanvaard te worden. 

 

Verzoekers hebben er zodoende alle belang bij, zowel persoonlijk, rechtstreeks, actueel en wettig, om 

deze aanvraag vanuit België te richten; 

 

Verzoekers leggen uit da zij onmogelijk terug kunnen naar hun land van oorsprong, namelijk Armenië. 

 

Gezien de integratie en de opgebouwde sociale contacten en daaraan gekoppelde sociale verankering 

is het voor verzoekers bijgevolg quasi onmogelijk om in het land van herkomst nog een familieleven te 

leiden of verder te zetten. De Belgische rechtspraak, bij toepassing van het criterium “de bijzondere 

banden met België”, vereist geen absolute onmogelijkheid, doch enkel dat het in redelijkheid niet kan 

worden verwacht dat het samenleven wordt verdergezet/hersteld in het land van herkomst; 

 

Uit hetgeen voorafgaat staat onomstotelijk vast dat verzoekers voldoen aan de Instructie van 19.7.2009 

mbt de toepassing van art. 9bis van de vreemdelingenwet aangaande punt 2.8. a en b, zoniet minstens 

aan bepaalde prangende humanitaire situaties en hun verwijdering in strijd zou zijn met de 

Internationale mensenrechtenverdragen, in het bijzonder het EVRM die Belgie rechtstreeks binden; 

 

Dat onder prangende humanitaire situatie dient vermeld: 

“Elke situatie die dermate klemmend is dat de persoon zich er niet kan van ontdoen en waarbij een 

verwijdering een schending van een fundamenteel rechte met directe werking in België zou kunnen 

inhouden, zodat een verder verblijf in België de enige oplossing is, moet als een prangende situatie 

worden beschouwd” (Vademecum, p.4) 

 

Dat voormelde instructie een niet exhaustieve lijst omvat van o.a. 6 prangende humanitaire situaties, en 

daarnaast letterlijk stelt in de Verduidelijkingen over de uitvoering van de Instructie: 

“Deze opsomming neemt de discretionaire macht niet weg die de Minister of zijn gemachtigde bezit om 

andere gevallen dan deze die hierboven worden opgesomd te beschouwen al zijnde prangende 

humanitaire situaties. Een bizondere aandacht zal hierbij gaan naar vreemdelingen die behoren tot een 

kwetsbare groep. 

Voorbeelden: 

-vrouwen en kinderen die mishandeld, misbruikt of uitgebuit zouden zijn geweest. 

-personen die zich in een zodanige persoonlijke of familiale situatie bevinden dat hun enige redding de 

regularisatie van hun verblijf is. 

 

De RVV bevestigde in een arrest nr 6445 van 29.1.2008 (ongepubliceerd, doch tekst bijgevoegd) dat de 

DVZ haar eigen toelichting niet zomaar naast zich neer mag leggen; 

 

Verzoekers hun enige redding bestaat dan er dan ook in mochten zij van de Belgische regering de gunst 

verkrijgen om in België te kunnen verblijven; 

 

Deze persoonlijke en familiale situatie, dewelke een prangende humanitaire situatie inhoudt, ontkennen 

zou neerkomen op een schending van art. 8 van het EVRM dewelke een gewichtig beschermingsniveau 

toekent aan het recht op gezinsleven. Zoals terecht werd benadrukt in de parlementaire voorbereiding 

behoort de mogelijkheid tot  het uitbouwen en de bescherming van een gezinsleven tot een van de 

hoekstenen van onze samenleving (…); 

 

Verzoekers vormen immers een feitelijk gezin op het adres (…); 
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De psychologisch –emotionele toestand van verzoekster baarde de dochter-verzoekster enorme zorgen 

derwijze dat de dochter A.-verzoekster erop aandrong om een humanitaire verblijfsmachtiging in te 

dienen hetwelk zij bij deze doen; 

 

Bovendien is het voor verzoekers zeer moeilijk om een gezinsleven te hebben in het land van oorsprong 

of Armenië, waar: 

-verzoekers aldaar geen familie meer hebben; 

En 

-zij hier in België naar school gaan en onderricht volgen in het nederlands en zich volledig aangepast 

hebben, zodat het centrum van hun belangen gelegen is in België; 

 

Verzoekers voldoen dat ook aan de criteria van de richtlijn van de Minister dd. 19.7.2009, punt 2.8.A en 

2.8.B of minstens B Prangende Humanitaire Situaties, en bevinden zich dan ook in buitengewone 

omstandigheden zoals voorzien in de wet van 1980. 

 

Bovendien zal deze terugkeer hun activiteiten in Belgie, dewelke hun constante aanwezigheid in Belgie 

vereisen, serieus in het gedrang brengen;” .  

 

3.11. Op alle voorgaande argumenten wordt door de verwerende partij uitgebreid geantwoord zoals 

blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing, zoals weergegeven onder punt 1.8. 

 

3.12. De verzoekende partijen bekritiseren het standpunt van de verwerende partij dat de instructie van 

19 juli 2009 m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9, derde lid en artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet (hierna: de instructie van 19 juli 2009) niet meer van toepassing is omdat deze werd 

vernietigd door de Raad van State.  

 

De Raad kan inzake deze grief enkel vaststellen dat de verwerende partij correct motiveerde dat de 

Raad van State bij arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 de instructie van 19 juli 2009 vernietigde. 

Aangezien de Raad van State in zijn arrest vaststelde dat voormelde instructie een miskenning inhield 

van het in de Grondwet vastgelegde legaliteitsbeginsel en van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en 

deze instructie ingevolge de vernietiging dient te worden geacht nooit te hebben bestaan, kon de 

verwerende partij er dan ook geen toepassing van maken.  

 

Waar de verzoekende partijen er zich in se over beklagen dat zij niet de toepassing krijgen van de 

criteria van de instructie van 19 juli 2009, dient de Raad aldus op te merken dat hij niet kan toelaten dat 

bindende voorwaarden aan artikel 9bis van de vreemdelingenwet worden toegevoegd of vrijstelling 

verleend wordt van wettelijk vereiste voorwaarden. Dienvolgens vermag de Raad niet te toetsen aan de 

bedoelde instructies. Hieruit kan geen rechtsmiddel geput worden om tot de onwettigheid van de 

bestreden beslissing te besluiten (cf. RvS 13 maart 2012, nrs. 218.429, 218.431, 218.432 en 218.434; 

RvS 17 april 2012, nrs. 218.922 en 218.923; RvS 5 juni 2012, nrs. 219.608, 220.181 en 220.182; RvS 

14 juni 2012, nrs. 219.743, 219.744 en 219.745). 

 

De stelling van de verzoekende partijen dat de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding zou hebben bevestigd dat de criteria van de instructie nog gelden en 

dat deze publieke verklaringen tot op heden nooit publiekelijk zijn tegengesproken, doet aan 

voorgaande vaststelling geen afbreuk. In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen lijken te 

veronderstellen dient de verwerende partij immers de wet en de rechterlijke beslissingen te laten 

primeren op eventuele beleidsrichtlijnen van een staatssecretaris. 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 verwerende partij 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”. Het gegeven dat de verwerende partij in het verleden beslissingen nam waarbij toepassing 

werd gemaakt van de instructie van 19 juli 2009 impliceert niet dat het thans in de bestreden beslissing 

verwoorde standpunt incorrect is. Het gegeven dat de verwerende partij – zelfs nadat de Raad van State 

de instructie van 19 juli 2009 vernietigde – nog beslissingen zou hebben genomen op basis van deze 

instructie en dat vele beslissingen wellicht werden genomen met miskenning van de wet vormt op zich 

ook geen reden om te oordelen dat de in casu bestreden beslissing niet op correcte gronden werd 

genomen.  
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In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen betogen, handelt de gemachtigde van de 

staatssecretaris dus geenszins onredelijk door er op te wijzen dat de criteria van deze instructie niet 

meer van toepassing zijn. 

 

Voorts moet worden benadrukt dat het vertrouwensbeginsel niet impliceert dat het vertrouwen dat zou 

zijn gewekt door een jarenlange administratieve praktijk, zou moeten leiden tot het handhaven van een 

onwettige situatie. Van een bestuur kan immers niet worden verwacht dat het zijn recht om de uit kracht 

van de wet toekomende bevoegdheden te gebruiken, heeft verwerkt door gedurende een jarenlange 

praktijk niet de hand aan de wet te houden (cf. RvS 4 maart 2002, nr. 104.270). Het is de gemachtigde 

van de staatssecretaris niet toegestaan om in strijd met de door de wetgever voorziene voorwaarden 

een verblijfsaanvraag ontvankelijk te verklaren en de loutere verwijzing naar een beginsel van behoorlijk 

bestuur laat niet toe af te wijken van een door de wetgever voorziene norm (cf. Cass.12 december 2005, 

AR C040157F). Het betoog van de verzoekende partijen inzake de schending van het 

vertrouwensbeginsel is bijgevolg niet dienstig. 

 

Ook het rechtszekerheidsbeginsel kan niet dienstig worden ingeroepen indien dat leidt tot de 

miskenning van een wettelijke bepaling. Het wettelijkheidsbeginsel dat rechtstreeks is gegrond op artikel 

159 van de Grondwet, primeert immers. 

 

3.13. Met het betoog dat welke uitzonderlijke omstandigheid ook zij hebben ingeroepen, deze in de 

bestreden beslissing werd uitgelegd in hun nadeel, tonen de verzoekende partijen niet aan dat het voor 

hen nadelige oordeel van de verwerende partij over de door hen ingeroepen buitengewone 

omstandigheden kennelijk onredelijk is. Waar de verzoekende partijen beweren dat de door hen 

aangevoerde (vormen van) integratie volgens de verwerende partij het gevolg zijn van hun eigen gedrag 

nu zij willens nillens willen blijven nestelen in de illegaliteit, mist hun betoog feitelijke grondslag, daar 

nergens in de bestreden beslissing kan gelezen worden dat de door de verzoekende partijen in hun 

aanvraag aangebrachte elementen van integratie afgedaan worden als zijnde het gevolg van het gedrag 

van de verzoekende partijen die zich willens nillens willen blijven nestelen in illegaliteit. Betreffende de 

aangevoerde elementen van integratie staat enkel te lezen dat deze niet als buitengewone 

omstandigheid kunnen aanvaard worden en dat dergelijke elementen behoren tot de gegrondheid van 

de aanvraag. De verzoekende partijen kunnen dan ook niet dienstig voorhouden dat de verwerende 

partij hen hun graad van integratie verwijt. De Raad wijst er ten overvloede, voor de duidelijkheid, op dat 

in het kader van het door de verzoekende partijen aangevoerde element ‘verblijf’ in de bestreden 

beslissing gewezen werd op illegaal verblijf naast periodes van ‘voorlopig toegestaan’ verblijf. 

 

Verwijzende naar de stelling dat de verwerende partij meent dat iedere vorm van integratie het gevolg is 

van het gedrag van de verzoekende partijen die zich willens nillens willen blijven nestelen in de 

illegaliteit, betogen de verzoekende partijen dat deze verklaring niet toekomt aan de verwerende partij in 

de ontvankelijkheidsfase daar het een oordeel ten gronde inhoudt, zodat ten onrechte de 

regularisatieaanvraag als onontvankelijk werd afgewezen, dat de bestreden beslissing aldus in strijd is 

met artikel 9bis van de vreemdelingenwet wanneer de aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard louter 

op grond van het feit dat de verwerende partij verwijst naar de ongegrondheid. Vooreerst wijst de Raad 

er opnieuw op dat de stelling door de verzoekende partijen aangehaald geenszins terug kan worden 

gevonden in de bestreden beslissing. Voorts dient te worden opgemerkt dat in zoverre de verzoekende 

partijen kritiek zouden willen uitoefenen op het feit dat de verwerende partij in een beslissing betreffende 

de ontvankelijkheid van de aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, waarbij 

ingegaan wordt op het al dan niet bestaan van buitengewone omstandigheden die verhinderen dat de 

aanvraag wordt ingediend in het land van herkomst, gemotiveerd heeft met betrekking tot elementen 

van integratie en verblijf, terwijl deze elementen betrekking hebben op de gegrondheid van de aanvraag, 

wijst de Raad er op dat de verzoekende partijen de verwerende partij niet ten kwade kunnen duiden 

betreffende deze elementen te motiveren in de bestreden beslissing die betrekking heeft op het 

onontvankelijk verklaren van de regularisatieaanvraag wegens gebrek aan buitengewone 

omstandigheden, nu zij zelf deze elementen hebben aangehaald in hun aanvraag als buitengewone 

omstandigheden, zoals blijkt uit punt 3.10.  

 

3.14. Waar de verzoekende partijen stellen “Overwegende dat onbetwistbaar de verwerende partij in 

haar motivering stelt dat er geen toepassing kan worden gemaakt van artikel 9bis van de wet van 15 

december 1980 om dat loutere en discretionnaire appreciatie van de verwerende partij niet uitzonderlijk 

zouden zijn”, wijst de Raad er op dat dergelijke motivering geenszins blijkt uit de bestreden beslissing.  
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3.15. In zoverre de verzoekende partij verwijst naar de ruime appreciatiebevoegdheid die de 

verwerende partij heeft, maar meent dat deze niet zover gaat dat op lapidaire wijze alle argumenten 

maar moeten worden verworpen zelfs stellende dat indien ze hout zouden snijden dit toch maar het 

gevolg is van een volgehouden en moedwillige intentie tot het zich nestelen in illegaliteit, dat deze 

vaststelling ‘volstrekt wordt gelaten’ voor de verwerende partij daar waar net de blijken van integratie 

kunnen aangeven welk engagement er bestaat in hoofde van de verzoekende partijen om te 

functioneren in de maatschappij als volwaardige burgers, wijst de Raad er vooreerst opnieuw op dat 

nergens in de bestreden beslissing wordt gesteld dat de aangevoerde elementen van integratie het 

gevolg zijn van volgehouden en moedwillige intentie tot het zich nestelen in illegaliteit en om deze reden 

niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. In de bestreden beslissing staat duidelijk te 

lezen dat de elementen van integratie niet als buitengewone omstandigheid kunnen aanvaard worden 

alsook dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid vormen waarom de 

betrokkenen de aanvraag niet kunnen indienen in het buitenland. Met de stelling dat de blijken van 

integratie kunnen aangeven welke een engagement er bestaat in hoofde van de verzoekende partijen 

om te functioneren in de maatschappij als volwaardige burgers, tonen de verzoekende partijen niet aan 

dat de door hen aangevoerde elementen van integratie wel omstandigheden betreffen waardoor het 

onmogelijk of bijzonder moeilijk zou zijn om hun aanvraag in te dienen in het land van herkomst. 

Betreffende de algemene opmerking van de verzoekende partijen dat de ruime appreciatiebevoegdheid 

van de verwerende partij niet inhoudt dat zij alle ingeroepen ‘middelen’ op lapidaire wijze zou kunnen 

verwerpen, wijst de Raad er opnieuw op dat uitvoerig werd ingegaan op de door de verzoekende 

partijen in hun aanvraag aangebrachte argumenten als buitengewone omstandigheden die verhinderen 

dat de regularisatieaanvraag wordt ingediend in het buitenland. 

 

De Raad herhaalt dat de bestreden beslissing een motivering in feite bevat, met name dat de elementen 

die de verzoekende partijen hebben aangehaald in de aanvraag van 18 april 2012 geen buitengewone 

omstandigheden vormen waarom zij de aanvraag om machtiging tot verblijf niet konden indienen via de 

gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de 

plaats van oponthoud in het buitenland, zoals ook de verzoekende partijen aangeven waar zij stellen dat 

een appreciatie wordt gegeven van het begrip buitengewone omstandigheid en dat er geen 

uitzonderlijke omstandigheid is die de aanvraag in het Rijk zou verantwoorden. In tegenstelling tot wat 

de verzoekende partijen lijken voor te houden, gaat de gemachtigde vervolgens concreet in op de 

onderscheiden elementen die de verzoekende partijen in de aanvraag naar voor schoven als 

buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

3.16. In zoverre de verzoekende partijen lijken voor te houden dat het door hen ingeroepen langdurig 

verblijf volgens de verwerende partij een buitengewone omstandigheid vormt doch niet wordt aanvaard 

omdat deze louter te wijten is aan hun eigen gedrag door verschillende procedures in te dienen zowel 

binnen het kader van de asielprocedure als in het kader van een medische en een humanitaire 

regularisatie, wat voor hen geen rechten schept, stelt de Raad vooreerst vast dat uit de bestreden 

beslissing geenszins blijkt dat het langdurig verblijf van de verzoekende partijen in België aanvaard 

wordt als zijnde een buitengewone omstandigheid waarom de aanvraag niet kan worden ingediend in 

het land van herkomst.  

 

Voorts, in zoverre de verzoekende partijen het niet eens zouden zijn met de motieven die aangeven 

waarom het door de verzoekende partijen ingeroepen verblijf niet kan worden aanvaard als 

buitengewone omstandigheid, stelt de Raad vast dat de verwerende partij niet kennelijk onredelijk heeft 

geoordeeld dat de verzoekende partijen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het 

kader van de asielprocedure en hun regularisatieaanvraag om medische redenen, dat zij wisten dat zij 

bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten en dat het feit dat er een zekere 

behandelingsperiode is voor een aanvraag de betrokkenen niet ipso facto recht op verblijf geeft. 

 

De Raad wijst er dienaangaande nog op dat (de gemachtigde van) de staatssecretaris elke aanvraag 

om machtiging tot verblijf afzonderlijk dient te behandelen. Bovendien wordt door de vreemdelingenwet 

geen termijn voorzien waarbinnen deze aanvragen moeten worden behandeld. Het kan de administratie 

niet ten kwade worden geduid de zaak zorgvuldig te hebben onderzocht en hiervoor de nodige tijd te 

hebben genomen. Rekening houdend met het feit dat elke aanvraag individueel moet worden 

onderzocht en beoordeeld en dat wordt aangenomen dat de Dienst Vreemdelingenzaken een groot 

aantal aanvragen te behandelen heeft kan een behandelingstermijn zoals in casu niet als onredelijk lang 

worden beschouwd. Het is dan ook geenszins kennelijk onredelijk van de verwerende partij om het 

argument dat men reeds jaren in België verblijft niet te aanvaarden als buitengewone omstandigheid die 

de verzoekende partijen verhindert hun aanvraag in het land van herkomst in te dienen.  
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De Raad ziet trouwens ook niet in waarom het feit dat het bestuur een bepaalde tijd heeft gedaan over 

het nemen van een beslissing, dit verzoekende partijen verhindert of het hen bijzonder moeilijk maakt 

om de aanvraag in het land van herkomst in te dienen. 

 

3.17. In zoverre de verzoekende partijen aangeven dat de verwerende partij volstrekt voorbijgaat aan 

het feit dat zij binnen het kader van de asielprocedure legaal in België verbleven en een in mei 2008 

ontvankelijke verklaarde aanvraag om medische redenen hebben ingediend die pas in oktober 2011 

werd afgewezen, blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing duidelijk dat de verwerende partij 

allerminst voorbijgaat aan deze gegevens doch hieromtrent oordeelt dat het verblijf toegestaan in het 

kader van de asielprocedure en het kader van de regularisatieaanvraag om medische redenen slechts 

voorlopig is en de verzoekende partijen wisten dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te 

verlaten, dat zij echter verkozen geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten 

hen betekend op 13 november 2007 en dat de duur van de asielprocedure niet van die aard was dat ze 

als onredelijk lang kan beschouwd worden, dat de verblijfsaanvraag om medische redenen ongegrond 

werd verklaard in oktober 2011 en dat aan de gemeente instructies werden gegeven om het attest van 

immatriculatie in te trekken, dat betrokkenen dienden te weten dat een A.I. geen verblijfstitel is en dat 

aan de verzoekende partijen een bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend op 14 februari 

2012 en zij sinds die datum opnieuw illegaal in het Rijk verblijven alsook dat een zekere 

behandelingsperiode aan betrokkenen ipso facto geen recht op verblijf geeft. In zoverre de verzoekende 

partijen het niet eens zijn met deze beoordeling van het ‘legaal verblijf’, wijst de Raad op bovenstaande 

vaststellingen betreffende het ingeroepen element van verblijf. 

 

3.18. De verzoekende partijen menen dat zij zich in een catch-22 situatie bevinden, daar zij, in de 

redenering van de verwerende partij, nooit op nuttige wijze een regularisatieaanvraag kunnen indienen 

omdat zij ofwel zich schikken naar een bevel om het grondgebied te verlaten en ieder belang verliezen 

bij de procedure artikel 9 met een negatieve beslissing als gevolg, ofwel zij hun belang behouden 

waarna in de redenering van de verwerende partij zij moeten worden afgewezen omdat zij zich niet 

schikken naar enig bevel om het grondgebied te verlaten en hun integratie louter te wijten is aan een 

ongepaste persistentie om in het Rijk te verblijven en het aan elkaar rijgen van procedures om 

gemachtigd te worden tot verblijf in het Rijk. De Raad wijst er op dat de verzoekende partijen uitgaan 

van een verkeerde lezing van de bestreden beslissing. Immers blijkt uit de bestreden beslissing 

geenszins dat het feit dat de verzoekende partijen zich niet hebben geschikt naar verschillende bevelen 

om het grondgebied te verlaten, het bestaan van buitengewone omstandigheden uitsluit. Enkel in het 

kader van het door de verzoekende partijen ingeroepen element betreffende het langdurig verblijf, wordt 

in de motieven van de bestreden beslissing gewezen op het feit dat de verzoekende partijen tijdens 

bepaalde periodes illegaal in het Rijk verbleven nadat zij geen gevolg hadden gegeven aan een hen 

betekend bevel om het grondgebied te verlaten en naar de door de verzoekende partijen ingestelde 

procedures. Echter, ook betreffende het argument ‘langdurig verblijf’ tonen de verzoekende partijen niet 

aan dat dit element nooit zou kunnen worden aangevoerd omwille van de kringredenering (uitvoeren 

bevel leidt tot geen belang bij aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en het niet 

uitvoeren van het bevel leidt tot het niet aanvaarden van het verblijf als buitengewone omstandigheid), 

nu uit de bestreden beslissing geenszins blijkt dat in casu het verblijf van de verzoekende partijen niet 

aanvaard werd als buitengewone omstandigheid omwille van het feit dat de verzoekende partijen zich 

niet hebben geschikt naar een bevel om het grondgebied te verlaten. Immers wijst de Raad op het feit 

dat de duur van de asielprocedure niet als onredelijk lang kan beschouwd worden alsook, betreffende 

de aanvraag om medische regularisatie, naar het feit dat een zekere behandelingsperiode aan 

betrokkenen ipso facto geen recht geeft op verblijf. De redenering van de verzoekende partijen waarbij 

een regularisatieaanvraag nooit nuttig kan worden ingediend, noch de redenering waarbij het argument 

van lang verblijf nooit kan worden aanvaard als buitengewone omstandigheid gaat aldus niet op. 

 

3.19. In zoverre de verzoekende partijen nog voorhouden dat zij ‘niet anders kunnen aantonen dan door’ 

de door hen voorgelegde documenten, dat dit niet nuttig kan worden betwist, wijst de Raad er op dat de 

door de verzoekende partijen ingeroepen elementen op zich niet worden betwist (bijvoorbeeld het 

bestaan van elementen van integratie, van een blanco strafregister, …), doch dat deze niet werden 

aanvaard als buitengewone omstandigheden.  

 

3.20. Waar de verzoekende partijen nog stellen dat zij wel degelijk hebben aangegeven ten allen tijde 

getracht te hebben om regelmatig verblijf in het Rijk te kunnen krijgen en dat zij hiertoe alle middelen 

van recht hebben uitgeput, met inbegrip van de procedures overeenkomstig artikel 9bis en 9ter van de 

vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat nergens uit de bestreden beslissing blijkt dat hen wordt 
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tegengeworpen niet te hebben getracht om regelmatig in het Rijk te verblijven. In zoverre zij in het kader 

van onderhavig beroep wensen te wijzen op dit element (het trachten te bekomen van regelmatig 

verblijf), stelt de Raad vast dat de verzoekende partijen in hun aanvraag om machtiging tot verblijf van 

18 april 2012 menen te voldoen aan de criteria van de richtlijn van de minister van 19 juli 2009 punt 

2.8.A en 2.8.B of minstens B Prangende Humanitaire Situaties, waarbij de verzoekende partijen in het 

typeformulier regularisatieaanvraag (in het kader van de criteria gedefinieerd door de instructie van 19 

juli 2009) menen te voldoen aan de voorwaarde van onder andere de geloofwaardige pogingen om in 

België wettig verblijf te bekomen. De Raad wijst er op dat de verwerende partij dienaangaande terecht 

motiveerde dat de instructie van 19 juli 2009 vernietigd werd door de Raad van State en de criteria van 

deze instructie bijgevolg niet meer van toepassing zijn.  

 

Met hun kritiek dat het hen niet ten kwade kan worden geduid dat zij alle ‘middelen van recht’ hebben 

uitgeput en hebben getracht regelmatig verblijf te bekomen, tonen de verzoekende partijen niet aan dat 

het feit dat zij verschillende procedures hebben gevoerd tot het bekomen van een regelmatig 

verblijfsrecht, hen verhindert om een verblijfsaanvraag in te dienen in hun land van herkomst.  

 

Ook met hun stelling dat zij op verschillende tijdstippen illegaal in het Rijk verbleven maar dat zij dan 

ook verplicht waren tot verblijf op straffe van verlies van het vereiste belang (bij hun procedures), tonen 

de verzoekende partijen niet aan dat hun verblijf in België (omwille van het niet verliezen van het belang 

bij hun procedures) hen verhinderen een verblijfsaanvraag in te dienen in hun land van herkomst. 

 

3.21. Uit hetgeen voorafgaat, blijkt dat de verzoekende partijen niet aantonen dat de gemachtigde op 

kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat “de aangehaalde elementen geen buitengewone 

omstandigheid (vormen) 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”, zodat de aanvraag om machtiging tot verblijf 

in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard.  

 

Een schending van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het 

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel wordt dan ook niet aangetoond. 

 

3.22. Ten slotte waar de verzoekende partijen de schending aanvoeren van ‘het beginsel van behoorlijk 

bestuur in het algemeen’, duiden zij niet aan welk beginsel, naast het redelijkheids- en 

zorgvuldigheidsbeginsel, zij geschonden achten zodat dit onderdeel van het middel onontvankelijk is. 

 

De aangevoerde middelen zijn, in zoverre ontvankelijk, ongegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf december tweeduizend veertien door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


