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 nr. 139 986 van 27 februari 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 18 december 2014 

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

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

Vereenvoudiging van 31 oktober 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 en van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 februari 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. PEETERS, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Russische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 16 januari 

1974. 

 

Op 3 april 2010 dient de verzoekende partij 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). 
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Op 18 juni 2010 wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ontvankelijk verklaard en wordt zij in het bezit gesteld van een attest van 

immatriculatie. 

 

Op 2 augustus 2013 wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ongegrond verklaard.  Tegen voormelde beslissing werd beroep aangetekend bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Op 2 augustus 2013 wordt eveneens de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten genomen. Ook tegen voormelde beslissing werd beroep aangetekend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen.  

 

Op 28 juli 2014 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet in. 

 

Op 31 oktober 2014 verklaart de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris voormelde aanvraag 

onontvankelijk. Dit is de eerste bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“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. 

Ter ondersteuning van deze aanvraag om machtiging tot verblijf, verwijst de raadsvrouw van betrokkene 

naar de instructies van voormalig minister van Migratie- en Asielbeleid, Annemie Turtelboom. Deze 

instructies werden echter integraal opgenomen in 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. 

De elementen van integratie, namelijk dat betrokkene zich al zeer goed geïntegreerd zou hebben in 

België, dat hij al een hele vrienden- en kennissenkring opgebouwd zou hebben, dat hij zijn leven in 

België uitgebouwd zou hebben, dat hij zich weldegelijk aangepast zou hebben aan de levenswijze in 

België, dat België zijn thuis geworden zou zijn, dat hij Nederlandse lessen gevolgd heeft (zie 

deelcertificaten, certificaat) en dat betrokkene een attest van inburgering voorlegt (zie kopie attest), 

kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze behoren tôt de 

gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, 

nr. 198.769). 

Betrokkene wist dat zijn verblijf voorlopig werd toegestaan in het kader van zijn asielprocedures alsook 

zijn procedure 9ter en dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Betrokkene 

verklaarde in België te zijn aangekomen op 10 augustus 2006, diezelfde dag nog diende hij een eerste 

asielaanvraag in. Deze asielaanvraag werd afgesloten op 14 juli 2008 met een beslissing van weigering 

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. De duur van deze asielprocedure - namelijk 1 jaar 11 maand 4 dagen - was 

niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Betrokkene verkoos echter geen 

gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat aan hem betekend werd op 17 

september 2008 en verbleef illegaal in België tot hij op 09 februari 2010 een tweede asielaanvraag 

indiende. Vervolgens diende betrokkene op 03 april 2010 een aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 in. daze werd op 18 juni2010 ontvankelijk 

bevonden en er werden aan de gemeente instructies gegeven om betrokkene in te schrijven in het 

Vreemdelingenregister en hem in het bezit te stellen van een attest van immatriculatie (A.l.) model A in 

afwachting van een beslissing ten gronde aangaande de aanvraag tot verblijfsmachtiging 

overeenkomstig artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Op 20 september 2010 werd de tweede 

asielaanvraag van betrokkene afgesloten door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. De duur van de tweede asielprocedure - namelijk 7 maand 11 dagen - was 

evenmin van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Op 02 augustus 2013 werd de 

aanvraag 9ter ongegrond bevonden, de Dienst Vreemdelingenzaken vroeg de gemeente om het attest 

van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van artikel 9ter dient in te 

trekken en om instructies te geven aan het Rijksregister om betrokkene af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister en terug in het Wachtregister in te schrijven. Deze beslissing werd samen met 
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een bevel om het grondgebied te verlaten aan betrokkene betekend op 13 mei 2014. Op 11 juni 2014 

diende betrokkene een beroep in tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Dit beroep is momenteel nog hangende, het gaat echter om een niet-schorsend beroep waardoor dit feit 

op zich niet als buitengewone omstandigheid weerhouden wordt. Betrokkene wist dat het attest van 

immatriculatie geen verblijfstitel is maar enkel een proceduredocument is dat bewijst dat een aanvraag 

om machtiging tot verblijf om medische redenen ontvankelijk verklaard is en nog in behandeling is. Het 

feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf 

(Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000). Het is normaal dat betrokkene - in afwachting van 

zijn asielprocedures en van de behandeling van zijn aanvraag artikel 9ter- zijn tijd in België zo goed 

mogelijk trachtte te benutten. Het gegeven dat betrokkene in het verleden van een tijdelijk legaal verblijf 

in het kader van een aanvraag artikel 9ter heeft kunnen genieten, opent niet de facto recht op verblijf in 

het kader van de huidige aanvraag artikel 9bis. Betrokkene wisten dat hij in geval de procedures een 

negatieve afloop zouden kennen, het grondgebied vrijwillig diende te verlaten. 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene zich in België steeds goed gedragen heeft en 

nooit enige inbreuk heeft begaan tegen de openbare orde of veiligheid, dient opgemerkt te worden dat 

van aile vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van 

kracht zijnde wetgeving. 

Wat betreft de in het verzoekschrift aangehaalde argumenten die betrekking hebben op de medische 

toestand van betrokkene (namelijk: dat betrokkene ernstig ziek is en zorgvuldig opgevolgd moet worden, 

dat de zorg en behandeling waar hij nood aan heeft niet beschikbaar is in Rusland, de medische 

attesten van Dr. L.V. […], de doorverwijzing van Dr. V. M. […], de verklaring van Dr. D. E. […], dat 

artikel 3 EVRM geschonden zou worden bij een terugkeer) dient opgemerkt te worden dat de wet van 15 

september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid maakt tussen 

twee verschillende procedures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in België verblijvende personen die 

menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire redenen een 

verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij verblijven, aan de 

andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende personen met een 

medische aandoening. De hier ingeroepen medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis 

en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen verder gevolg worden gegeven 

(RW Arrest nr. 75.380 van 17.02.2012 en RW Arrest nr. 80.233 van 26.04.2012). Betrokkene heeft de 

hier ingeroepen medische elementen reeds aangewend in het kader van zijn aanvraag artikel 9ter 

ingediend op 03 april 2010. Ze werden niet weerhouden en de aanvraag artikel 9ter werd ongegrond 

verklaard op datum van 02 augustus 2013. Artikel 9bis§2, 4° bepaalt dat elementen die werden 

ingeroepen in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter niet kunnen aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

Meester Van Rossem stelt dat betrokkene zich in een prangende humanitaire situatie bevindt omwille 

van de onmogelijkheid tot terugkeer naar Rusland omwille van zijn persoonlijke situatie waardoor hij tôt 

een kwetsbare groep behoort. Indien hij terugkeert naar Rusland zal volgens de raadsvrouw artikel 3 

van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) geschonden worden. Er mag duidelijk 

blijken, meent meester Van Rossem, dat de situatie in Rusland zeer gevaarlijk is voor betrokkene. De 

raadsvrouw heeft echter geen enkel argument naar voor gebracht op grond waarvan de conclusie dat 

het leven van betrokkene effectief in gevaar zou zijn bij een terugkeer naar diens land van oorsprong 

gerechtvaardigd zou worden. De vrees die betrokkene heeft voor een schending van artikel 3 EVRM 

dient in concreto aangetoond te worden hetgeen in casu niet het geval is. De loutere vermelding dat 

artikel 3 EVRM geschonden zal worden bij een terugkeer, volstaat niet om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. Er wordt geen enkel nieuw element toegevoegd aan de elementen 

die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de 

bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tôt verblijf 

wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties. 

De raadsvrouw haalt aan dat betrokkene samenwoont met een Belg. Zij licht dit gegeven echter niet 

verder toe, er wordt op geen enkel manier aangetoond waarom dit element een buitengewone 

omstandigheid zou vormen. 

Betrokkene zou in het land ven herkomst geen opvang hebben, ook niet voor een tijdelijk verblijf. Het 

staat betrokkene vrij een beroep te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de 

nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als 

doel heeft een duurzame terugkeer naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. 

Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. 

Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine 

zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, kosten om informatie over beschikbare 

jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra 
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bagage. Hierdoor kan de bewering dat betrokkene niets meer zou hebben om te kunnen overleven niet 

aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid.” 

 

Op 31 oktober 2014 wordt eveneens de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten genomen. Dit is de tweede bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

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

staten die het Schengenacquis ten voile toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven, 

binnen 0 dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) 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: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig internationaal paspoort dat voorzien is van een geldig 

visum. 

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

verminderd omdat: 

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

• verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat aan hem 

betekend werd op 13.05.2014.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij werpt op dat de verzoekende partij geen belang heeft bij de nietigverklaring 

van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. Zij stelt dat zij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 1° 

van de Vreemdelingenwet alsook omwille van het herhaald karakter van het bevel, in casu verplicht is 

om een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen en dus niet over 

enige discretionaire bevoegdheid beschikt. Zij zet uiteen dat zij, gelet op voormelde wetsbepaling, bij 

een eventuele vernietiging van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, behoudens in het 

geval hierdoor hogere rechtsnormen zouden worden geschonden, niet anders vermag dan opnieuw 

over te gaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

2.2. De verzoekende partij voert aan dat haar terugkeer naar Rusland een schending van artikel 3 van 

het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM) zou uitmaken. Deze verdragsbepaling primeert op de door de verwerende partij ingeroepen 

wetsbepaling en vereist een onderzoek van het desbetreffende middel. Er kan niet zonder meer gesteld 

worden dat de verzoekende partij geen belang heeft bij de nietigverklaring van het bestreden bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9bis van de Vreem-

delingenwet en van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de “motiveringsverplichting 

zoals bepaald in de wet van 29.07.1991”, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. In 

het middel zelf wordt de schending aangevoerd van artikel 3 van het EVRM, van het rechtszekerheids-

beginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

3.1.1. De verzoekende partij adstrueert haar middel als volgt: 

 

“III.1: schending van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet en schending van de beginselen van 

behoorlijk bestuur: de motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 29.07.1991, het 

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel  

Dat integendeel tot wat door DVZ werd beslist de aanvraag van verzoeker geenszins als onontvankelijk 

kon worden beschouwd.  
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Verzoeker begrijpt niet waarom DVZ tot deze conclusie komt, en wenst te reageren op de volgende 

beweringen:  

1. Ter ondersteuning van deze aanvraag om machtiging tot verblijf, verwijst de raadsvrouw van 

betrokkene naar de instructies van voormalig minister van Migratie- en Asielbeleid, Annemie 

Turtelboom. Deze instructies werden echter integraal opgenomen in 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 deze 

criteria niet meer van toepassing.  

Dat verzoeker wel degelijk op de hoogte is van het feit dat de instructies dd. 19.07.2009 vernietigd zijn.  

Verzoeker heeft deze echter niet aangehaald in zijn aanvraag. Hij verwijst naar de instructies dd. 

26.03.2009.  

Het is niet omdat de latere instructies, in casu deze van dd. 19.07.2009, vernietigd zijn, dat de eerdere 

instructies niet meer zouden gelden!  

De instructies dd. 26.03.2009 zijn immers nooit vernietigd geweest, noch is er enig bericht geweest dat 

deze niet meer zouden toegepast worden.  

Bijgevolg mag verzoeker er redelijkerwijze van uitgaan dat deze instructies tot op heden nog steeds van 

toepassing zijn en dient verwerende partij hier rekening mee te houden in de beoordeling van de 

aanvraag!  

Verwerende partij tracht zich er gemakkelijk van af te maken en haalt elke drogreden aan om een 

negatieve beslissing te kunnen nemen, maar gaat volledig voorbij aan de feiten en wetgeving die 

toepasbaar zijn op de aanvraag van verzoeker!  

De instructies dd. 26.03.2009 werden niet vernietigd! Bijgevolg zijn ze nog steeds in werking!  

Het is niet aan DVZ om als soevereine rechter te beslissen wanneer zij wel of niet een instructie wensen 

toe te passen!  

Dat dit immers een flagrante schending uitmaakt van het rechtszekerheidsbeginsel!  

Verzoeker voldoet aan een instructie die tot op heden in werking is en dient bijgevolg geregulariseerd te 

worden!  

2. De elementen van integratie, namelijk dat betrokkene zich al zeer goed geïntegreerd zou hebben in 

België, dat hij al een hele vrienden- en kennissenkring opgebouwd zou hebben, dat hij zijn leven in 

België uitgebouwd zou hebben, dat hij zich weldegelijk aangepast zou hebben aan de levenswijze in 

België, dat België zijn thuis geworden zou zijn, dat hij Nederlandse lessen gevolgd heeft (zie 

deelcertificaten, certificaat) en dat betrokkene een attest van inburgering voorlegt (zie kopie attest), 

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).  

Verzoeker kan op geen enkele manier uit het voorgaande afleiden waarom zijn langdurig verblijf en zijn 

integratie geen buitengewone omstandigheden kunnen vormen en bijgevolg niet kunnen leiden tot 

regularisatie.  

Door middel van deze zin kan DVZ alle aanvragen weigeren. Een aanvraag 9bis is nog altijd een 

aanvraag om humanitaire redenen !!  

Dit werd eveneens bevestigd in het arrest nr 80 255 van 26 april 2012 van uw Raad.  

“… De verwerende partij blijft namelijk in gebreke te verduidelijken waarom zij “redelijkerwijze niet kan 

inzien waarom deze elementen een regularisatie rechtvaardigen”, te meer dat zij zelf in de eerste 

bestreden beslissing onmiddellijk hierop poneert dat “integratie in de Belgische maatschappij en een 

langdurig verblijf (..) een reden (kunnen) zijn om betrokkene een verblijf toe te kennen”.  

Zij dient de rechtsonderhorige echter wel afdoende te verduidelijken hoe zij deze appreciatie 

bevoegdheid aanwendt en waarom diens argumenten geen aanleiding kunnen geven tot de toekenning 

van een verblijfsmachtiging…  

Dit is … geen afdoende draagkrachtige motivering”  

Dat uit het voorgaande dus blijkt dat de formele motiveringsplicht geschonden is.  

De verwerende partij moet motiveren waarom de integratie geen buitengewone omstandigheid kan 

vormen. Dat de buitengewone omstandigheden wel degelijk aangetoond worden en dat de opgebouwde 

integratie wel degelijk in de gegrondheidsfase onderzocht dient te worden.  

Dat dit alles een schending is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending van de formele 

motiveringsplicht.  

Bovendien blijkt duidelijk uit de beslissing dat de lokale verankering van verzoeker niet betwist wordt.  

Integendeel zelfs, DVZ bevestigt dat de integratie en lokale verankering gestaafd werden met 

verschillende stukken.  

Het getuigt van een eenzijdige interpretatie van DVZ om de opgebouwde integratie en het langdurig 

verblijf van verzoeker louter te willen beoordelen in het kader van het gegrondheidsonderzoek.  
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De kortste weg naar de beslissingen en om met dit alles geen rekening te moeten houden is een 

onontvankelijkheidsbeslissing. Hierdoor miskent verwerende partij de buitengewone omstandigheden. 

Dat dit onaanvaardbaar is!  

Waarom kan de opgebouwde integratie en het langdurig verblijf niet in overweging genomen worden in 

zowel het ontvankelijkheidsonderzoek als het gegrondheidsonderzoek?!  

Dat hieruit blijkt dat verwerende partij redenen zoekt om de aanvraag van verzoeker onontvankelijk te 

verklaren, zonder rekening te houden met ALLE elementen!  

Dat verzoeker van mening is dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden, en dat hij 

geregulariseerd dient te worden nu duidelijk blijkt dat DVZ zijn integratie niet betwist.  

Bovendien verbleef verzoeker, tot voor kort, legaal op het Belgisch grondgebied.  

DVZ erkende reeds dat integratie kan plaatsvinden tijdens legaal verblijf.  

Het Cassatieberoep vermeldt het volgende: “Integratie kan plaatsvinden tijdens legaal verblijf. Iemand 

die bijvoorbeeld overdreven lang heeft moeten wachten op een beslissing in zijn asielprocedure kan 

daarom aanspraak maken op een regularisatie van zijn verblijf. Ook iemand die na een asielprocedure 

bepaalde andere procedures had die in hun geheel te lang duren, komt in aanmerking voor 

regularisatie.”  

Dat DVZ dan ook rekening dient te houden met de opgebouwde integratie van verzoeker.  

Dat de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel dan ook flagrant geschonden worden!  

Bovendien dient er opgemerkt te worden dat er steeds kenbaar werd gemaakt door verwerende partij 

dat cliënten geen buitengewone omstandigheden dienden aan te tonen, indien zij 4 jaar legaal op het 

Belgisch grondgebied verbleven.  

In casu is dit toepasbaar in het dossier van verzoeker, bijgevolg dient zijn aanvraag ten gronde 

behandeld te worden.  

3. Betrokkene wist dat zijn verblijf voorlopig werd toegestaan in het kader van zijn asielprocedures 

alsook zijn procedure 9ter en dat hij bij een negatieve beslissing het land diende verlaten. Betrokkene 

verklaarde in België te zijn aangekomen op 10 augustus 2006, diezelfde dag nog diende hij een eerste 

asielaanvraag in. Deze asielaanvraag werd afgesloten op 14 juli 2008 met een beslissing van weigering 

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. De duur van deze asielprocedure- namelijk 1 jaar 11 maand en 4 dagen- 

was niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Betrokkene verkoos echter 

geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat aan hem betekend werd op 17 

september 2008 en verbleef illegaal in België tot hij op 09 februari 2010 een tweede asielaanvraag 

indiende. Vervolgens diende betrokkene op 03 april 2010 een aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 in. Deze werd op 18 juni 2010 

ontvankelijk bevonden en er werden aan de gemeente instructies gegeven om betrokkene in te 

schrijven in het Vreemdelingenregister en hem in het bezit te stellen van een attest van immatriculatie 

(A.I.) model A in afwachting van een beslissing ten gronde aangaande de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Op 20 september 

2010 werd de tweede asielaanvraag van betrokkene afgesloten door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen met een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering 

van de subsidiaire beschermingsstatus. De duur van de tweede asielprocedure – namelijk 7 maand 11 

dagen- was evenmin van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Op 02 augustus 

2013 werd de aanvraag 9ter ongegrond bevonden, de Dienst Vreemdelingenzaken vroeg de gemeente 

om het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van artikel 

9ter in te trekken en om instructies te geven aan het Rijksregister om betrokkene af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister en terug in het Wachtregister in te schrijven. Deze beslissing werd samen met 

een bevel om het grondgebied te verlaten aan betrokkene betekend op 13 mei 2014. Op 11 juni 2014 

diende betrokkene een beroep in tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Dit beroep is momenteel nog hangende, het gaat echter om een niet-schorsend beroep waardoor dit feit 

op zich niet als een buitengewone omstandigheid weerhouden wordt. Betrokkene wist dat het attest van 

immatriculatie geen verblijfstitel is maar enkel een proceduredocument is dat bewijst dat een aanvraag 

om machtiging tot verblijf om medische redenen ontvankelijk verklaardis en nog in behandeling is. Het 

feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf 

(Raad van State, arrest nr. 89980 van 02.10.2000). Het is normaal dat betrokkene- in afwachting van 

zijn asielprocedures en van de behandeling van zijn aanvraag 9ter- zijn tijd in België zo goed mogelijk 

trachtte te benutten. Het gegeven dat betrokken in het verleden van een tijdelijk legaal verblijf in het 

kader van de huidige aanvraag artikel 9ter heeft kunnen genieten, opent niet de facto recht op verblijf in 

het kader van een aanvraag 9bis. Betrokkene wist dat hij in geval de procedures een negatieve afloop 

zouden kennen, het grondgebied vrijwillig diende te verlaten.  

Dat verzoeker er steeds alles aan gedaan heeft om legaal verblijf te bemachtigen. Verzoeker kan niet 

terugkeren naar zijn land van herkomst!  
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Indien verzoeker terug dient te keren naar zijn land van herkomst zal art 3 van het EVRM geschonden 

worden. Dit blijkt ook duidelijk uit de nieuwe documenten die verzoeker voegt en waaruit duidelijk blijkt 

dat bij een eventuele terugkeer zijn leven in gevaar zou zijn.  

Zoals uit het bovenstaande blijkt, is er wel degelijk sprake van buitengewone omstandigheden, 

waardoor de regularisatieaanvraag van verzoeker in België werd ingediend.  

Dat deze stelling door DVZ getuigt van een gebrekkig onderzoek naar het dossier van verzoeker!  

In eerste instantie wenst verzoeker op te merken dat verzoeker niet gekozen heeft voor illegaal verblijf in 

België. Hij heeft een regularisatieaanvraag ingediend volgens de geldende regelgeving, op basis van 

bijzondere omstandigheden en heeft in afwachting van een beslissing terzake in België verbleven, waar 

zijn veiligheid gegarandeerd kan worden.  

Mocht hij België verlaten hebben, zou hij zelf zijn rechten geschonden hebben en zou zijn aanvraag 

zonder voorwerp verklaard geweest zijn. Dat hij geen andere keuze had dan in afwachting van het 

resultaat in België te verblijven.  

Dat verzoeker bovendien het merendeel van zijn verblijf in België legaal op het grondgebied heeft 

verbleven.  

Bovendien erkende DVZ reeds dat integratie kan plaatsvinden tijdens legaal verblijf.  

Het Cassatieberoep vermeldt het volgende: “Integratie kan plaatsvinden tijdens legaal verblijf. Iemand 

die bijvoorbeeld overdreven lang heeft moeten wachten op een beslissing in zijn asielprocedure kan 

daarom aanspraak maken op een regularisatie van zijn verblijf. Ook iemand die na een asielprocedure 

bepaalde andere procedures had die in hun geheel te lang duren, komt in aanmerking voor 

regularisatie.”  

Dat DVZ dan ook rekening dient te houden met de opgebouwde integratie van verzoekster.  

Vervolgens wenst verzoeker op te merken dat de motivering die verwerende partij hanteert, flagrant fout 

is!  

De regularisatieaanvraag van verzoeker op basis van art 9ter werd inderdaad ontvankelijk verklaard op 

18.06.2010.  

Vervolgens werd er op 02.08.2013 een ongegrondheidsbeslissing genomen.  

Verzoeker kon zich hier niet mee akkoord verklaren en ging in beroep.  

Dit beroep is momenteel nog lopende. Dat hij, gezien de verregaande gevolgen die deze procedure met 

zich mee brengt, het recht heeft om deze beslissing eerst te ontvangen!  

Dat hij zich beroept op artikel 6 van het EVRM dat hij recht heeft op een eerlijk proces en dat hij in 

afwachting hiervan in België kan verblijven.  

Art 6 EVRM stelt: ‘Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van 

de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en 

openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig 

gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de 

toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele 

terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale 

veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de 

bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder 

bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de 

belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.’  

Dat hij in ieder geval het recht heeft om hieromtrent eerst duidelijkheid te verwerven en zijn rechten te 

vrijwaren, zeker gezien de ernst van de medische situatie.  

Zoals uw Raad reeds bepaald heeft in arrest nr. 113 706 van 12.11.2013:  

“”Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste zicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.”  

Dat dit in casu het geval is. De medische aanvraag van verzoeker werd immers nooit uitgebreid en 

zorgvuldig onderzocht en de beroepsprocedure loopt nog.  

Uit de bestreden beslissing blijkt echter op geen enkele manier dat hier rekening mee gehouden is.  
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Dat verzoeker ruim vier jaar legaal op het grondgebied verblijft.  

Verwerende partij dient hier wel degelijk rekening mee te houden!  

Bovendien kan verzoeker op geen enkele manier uit het voorgaande afleiden waarom zijn langdurig 

verblijf en zijn integratie niet kunnen leiden tot regularisatie.  

DVZ dient minstens te motiveren waarom zijn integratie en langdurig verblijf geen reden kunnen vormen 

tot regularisatie.  

Door middel van deze zin kan DVZ alle aanvragen weigeren. Een aanvraag 9bis is nog altijd een 

aanvraag om humanitaire redenen !!  

Verwerende partij dient immers rekening te houden met ALLE elementen in het dossier van verzoeker, 

waaronder zijn langdurig legaal verblijf, het feit dat verzoeker geen strafbare feiten heeft gepleegd, zijn 

integratie, zijn werkbereidheid en het feit dat hij in het verleden steeds gewerkt heeft, het 

arbeidscontract dat werd neergelegd, de medische problematiek van verzoeker en het risico om in een 

mensonterende en levensbedreigende situatie terecht te komen …  

Dit werd eveneens bevestigd in het arrest nr 80 255 van 26 april 2012 van uw raad.  

“… De verwerende partij blijft namelijk in gebreke te verduidelijken waarom zij “redelijkerwijze niet kan 

inzien waarom deze elementen een regularisatie rechtvaardigen”, te meer dat zij zelf in de eerste 

bestreden beslissing onmiddellijk hierop poneert dat “integratie in de Belgische maatschappij en een 

langdurig verblijf (..) een reden (kunnen) zijn om betrokkene een verblijf toe te kennen”.  

Zij dient de rechtsonderhorige echter wel afdoende te verduidelijken hoe zij deze appreciatie 

bevoegdheid aanwendt en waarom diens argumenten geen aanleiding kunnen geven tot de toekenning 

van een verblijfsmachtiging…  

Dit is … geen afdoende draagkrachtige motivering”  

Dat uit het voorgaande dus blijkt dat de formele motiveringsplicht geschonden is.  

Dat dit alles een schending is van de motiveringsplicht.  

Dat DVZ hiermee nogmaals de motiveringsplicht schendt.  

Waarom kunnen een langdurig legaal verblijf en al deze tekenen van integratie geen buitengewone 

omstandigheden vormen en uiteindelijk niet leiden tot regularisatie?  

4. Wat betreft de in het verzoekschrift aangehaalde argumenten die betrekking hebben op de medische 

toestand van betrokkene (namelijk: dat betrokkene ernstig ziek is en zorgvuldig opgevolgd moet worden, 

dat de zorg en behandeling waar hij nood aan heeft niet beschikbaar is in Rusland, de medische 

attesten van Dr. L. V. […], de doorverwijzing van Dr. V. M. […], de verklaring van Dr. D. E. […], dat 

artikel 3 EVRM geschonden zou worden bij een terugkeer) dient opgemerkt te worden dat de wet van 15 

september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid maakt tussen 

twee verschillende procedures; aan de ene kant het artikel 9bis dat in België verblijvende personen die 

menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire redenen een 

verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij verblijven, aan de 

andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende personen met een 

medische aandoening. De hier ingeroepen medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis 

en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen verder gevolg worden gegeven 

(RVV Arrest nr. 75.380 van 17.02.2012 en RVV Arrest nr. 80.233 van 26.04.2012). Betrokkene heeft de 

hier ingeroepen medische elementen reeds aangewend in het kader van zijn aanvraag artikel 9ter 

ingediend op 03 april 2010. Ze werden niet weerhouden en de aanvraag artikel 9ter werd ongegrond 

verklaard op datum van 02 augustus 2013. Artikel 9bis§2, 4° bepaalt dat elementen die werden 

ingeroepen in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter niet kunnen aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

Dat verzoeker zeer goed op de hoogte is van het feit dat er twee verschillende soorten procedures zijn 

om geregulariseerd te worden. Beiden werden dan ook ingediend.  

Toch is verzoeker van mening dat deze elementen wel degelijk in overweging dienen genomen te 

worden inzake zijn aanvraag op basis van art 9bis van de vreemdelingenwet.  

De medische toestand van verzoeker maakt immers een buitengewone omstandigheid uit, waardoor 

verzoeker zijn aanvraag niet in het buitenland kan indienen.  

Dat, zoals verwerende partij aanhaalt, het ingestelde beroep inderdaad geen schorsende werking heeft.  

Desondanks dient verwerende partij hier wel rekening mee te houden.  

Zoals reeds aangehaald zal verzoeker immers opnieuw in het bezit van een AI gesteld worden als de 

beslissing vernietigd wordt.  

Omwille van deze verregaande gevolgen, dient verwerende partij hier wel degelijk rekening mee te 

houden in het dossier van verzoeker.  

Verzoeker is ernstig ziek en heeft de juiste medische ondersteuning nodig, die hij in zijn land van 

herkomst niet kan krijgen. Integendeel tot wat DVZ stelt, dienen zij hier wel degelijk rekening mee te 

houden in de beoordeling van de aanvraag.  
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Het feit dat zij dit weigeren te doen, maakt een schending uit van het zorgvuldigheidsbeginsel EN het 

motiveringsbeginsel.  

A.M.M.M Bors omschrijft het zorgvuldigheidsbeginsel als volgt: “De plicht van de overheid tot 

zorgvuldige feiten- en informatievergaring tijdens de voorbereidende fase en de plicht alle aspecten of 

belangen van een dossier in ogenschouw te nemen met het oog op een zorgvuldige besluitvorming.”  

DVZ dient rekening te houden met ALLE elementen in het dossier alvorens een beslissing te nemen, en 

dus eveneens met het feit dat verzoekster ziek is.  

Bovendien schendt DVZ eveneens de motiveringsplicht.  

De motiveringplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en 

in feite aanvaardbaar zijn. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar , feitelijk juist en 

draagkrachtig zijn. (dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) . 

Indien DVZ van mening is dat zij geen rekening dienen te houden met de medische toestand van 

verzoeker, dienen zij dit uitgebreid en gefundeerd te motiveren.  

Verzoeker kan uit de bestreden beslissing op geen enkele manier afleiden waarom DVZ geen rekening 

heeft gehouden met het feit dat verzoeker ziek is en dit geen buitengewone omstandigheid vormt.  

Dat dit argument, in tegendeel tot wat DVZ stelt, wel degelijk een buitengewone omstandigheid vormt.  

Dat dit alles een schending is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending van de materiële 

motiveringsplicht.  

De bestreden beslissing schendt aldus de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 1991 

en bovendien ook het redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel.  

Dat de beslissing van DVZ dan ook onterecht genomen werd en zij de motiveringsplicht flagrant schendt  

5. Meester Van Rossem stelt dat betrokkene zich in een prangende humanitaire situatie bevindt omwille 

van de onmogelijkheid tot terugkeer naar Rusland omwille van zijn persoonlijke situatie waardoor hij tot 

een kwetsbare groep behoort. Indien hij terugkeert naar Ruslands zal volgens zijn raadsvrouw artikel 3 

van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) geschonden worden. Er mag duidelijk 

blijken, meent meester Van Rossem, dat de situatie in Rusland zeer gevaarlijk is voor betrokkene. De 

raadsvrouw heeft echter geen enkel argument naar voor gebracht op grond waarvan de conclusie dat 

het leven van betrokkene effectief in gevaar zou zijn bij een terugkeer naar diens land van oorsprong 

gerechtvaardigd zou worden. De vrees die betrokkene heeft voor een schending van art 3 EVRM dient 

in concreto aangetoond te worden hetgeen in casu niet het geval is. De loutere vermelding dat art 3 

EVRM geschonden zal worden bij een terugkeer, volstaat niet om als buitengewone omstandigheid 

aanvaard te worden. Er wordt geen enkel nieuw element toegevoegd aan de elementen die hij reeds 

tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde 

instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen 

bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties.  

Er wordt gesteld dat betrokkene geen gegronde vrees voor gevaar van schending van art 3EVRM kan 

voorleggen.  

Artikel 3 van het EVRM omvat het volgende: “ Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch 

aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen”.  

Bovendien kan verzoeker niet in concreto aantonen dat zijn leven in gevaar is indien hij zou terugkeren 

naar zijn land van herkomst!  

Verzoeker is al meer dan 8 jaar niet meer in zijn land van herkomst geweest!  

Hij kan alleen maar afgaan op de mediaberichtgeving om zijn gegronde vrees te kunnen staven. Dat het 

onredelijk is van DVZ om concrete bewijzen te vragen, immers indien hij concrete bewijzen wil 

verzamelen, is zijn leven in gevaar!  

Dat het uit de bijgevoegde mediaberichtgeving blijkt dat de situatie in Rusland nog niet onder controle is.  

Het is niet redelijk van DVZ om te verwachten dat hij zijn leven in gevaar brengt, zodat hij kan aantonen 

dat er een reële dreiging is voor zijn fysieke integriteit.  

Dat dit algemeen geweten is en bijgevolg wel degelijk een buitengewone omstandigheid uitmaakt.  

Dat verzoeker wel degelijk nieuwe elementen naar voren brengt om de huidige situatie in Rusland te 

verduidelijken, dat DVZ op zijn minst de situatie in zijn land van herkomst dient te onderzoeken.  

Bezwaarlijk kan men stellen dat een onderzoek, in het kader van de asielprocedure, meer dan 4 jaar 

geleden, een accuraat beeld geeft over de huidige veiligheidssituatie in Rusland.  

DVZ schendt flagrant het zorgvuldigheidsbeginsel door niet te onderzoeken of verzoeker al dan niet kan 

terugkeren naar haar land van herkomst.  

Dat dit argument, in tegendeel tot wat DVZ stelt, wel degelijk een buitengewone omstandigheid vormt.  

Verzoeker is al meer dan acht jaar niet meer in zijn land van herkomst geweest.  

Dient DVZ er niet op gewezen te worden een zorgvuldig, individueel en grondig onderzoek uit te voeren 

naar het dossier van verzoeker?!  

DVZ weigert dit te doen!  
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Meer nog, men verwijst gemakkelijkheidshalve naar eerdere beslissingen van het CGVS, zonder zelf 

een grondig onderzoek te voeren.  

Dat dit dan ook onaanvaardbaar is! Verwerende partij verwijst naar beslissingen van 2008 en 2010.  

In eerste instantie wenst verzoeker op te merken dat men bezwaarlijk kan spreken van een actueel 

onderzoek! Deze beslissingen dateren reeds van enkele jaren geleden!  

Vervolgens wenst verzoeker op te merken dat DVZ haar eigen onderzoek dient in te stellen.  

Het lijkt wel alsof zij de vorige beslissingen klakkeloos overnemen zonder zelf een grondig en actueel 

onderzoek te doen.  

Dient DVZ er niet op gewezen te worden het dossier van verzoeker individueel en op basis van de 

feitelijke elementen te beoordelen?!  

Uit het voorgaande blijkt dat verwerende partij het dossier van verzoeker niet grondig onderzocht heeft!  

Hij heeft schrik dat hij slachtoffer zal zijn van foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of 

bestraffing in zijn land van herkomst of ernstige bedreiging van zijn leven of persoon riskeren als gevolg 

van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.  

Bovendien kan verzoeker dit niet toepassen op zijn persoonlijke situatie, hij kan immers niet terugkeren 

naar zijn land van herkomst! Hij is Rusland ontvlucht uit schrik voor zijn leven!  

Dat hij onmogelijk kan terugkeren om aan DVZ te bewijzen wat de gevolgen zouden kunnen zijn, dat 

men hier dus altijd spreekt van een hypothetische situatie.  

Dat hij dan ook onder de bescherming valt van art 3 EVRM. Verzoeker begrijpt niet waarom dit niet 

beschouwd kan worden als een buitengewone omstandigheid.  

Dat DVZ hier weeral de motiveringsplicht schendt. Waarom kan dit niet als buitengewone omstandigheid 

aanvaard worden??  

6. Betrokkene zou in het land van herkomst geen opvang hebben, ook niet voor een tijdelijk verblijf. Het 

staat betrokkene vrij een beroep te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de 

nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als 

doel heeft een duurzame terugkeer naar en re-integratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. 

Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. 

Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine 

zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, kosten op informatie over beschikbare 

jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra 

bagage. Hierdoor kan de bewering dat betrokkene niets meer zou hebben om te kunnen overleven niet 

aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid.  

 

Verwerende partij schendt flagrant het zorgvuldigheidsbeginsel en de motivatieplicht door bovenstaande 

stelling.  

Verzoeker heeft niets of niemand meer! Tot wie moet hij zich richten voor steun en begeleiding, in een 

land waar hij al meer dan acht jaar niet meer is geweest??  

Verzoeker heeft alles en iedereen achtergelaten om zijn leven in veiligheid te brengen en zal in een 

mensonterende en levensbedreigende situatie terechtkomen indien hij dient terug te keren.  

Bovendien is het voor verzoeker niet duidelijk hoe het IOM hem kan beschermen in zijn land van 

herkomst.  

Deze instantie is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de terugkeer naar het land van 

herkomst. Het IOM kan echter zijn veiligheid niet garanderen.  

Dat het voor verzoeker bijgevolg onbegrijpelijk is waarom DVZ deze instantie aanhaalt in zijn beslissing. 

Verzoeker kan niet terugkeren naar Rusland, aangezien zijn leven er in gevaar is!  

Dat hij zijn leven hier in alle veiligheid heeft opgebouwd.  

Het is onredelijk van verwerende partij om hem door te verwijzen naar reïntegratieprogramma’s, en zo 

de Staat ten laste te zijn, terwijl hij in België een leven heeft opgebouwd en zelf voor zijn onderhoud zou 

kunnen instaan.  

Dat de motivering van de bestreden beslissing om de aanvraag van verzoeker onontvankelijk te 

verklaren niet afdoende is en in strijd met artikel 9 bis van de vreemdelingenwet.  

De bestreden beslissingen dienen dan ook geschorst en vernietigd te worden aangezien zij het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het 

gelijkheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel flagrant schenden.” 

III.2: middelen tegen het bevel  

Dat uiteraard het bevel om het grondgebied te verlaten een gevolg is van de negatieve beslissing van 

zijn aanvraag tot regularisatie.  

Dat indien de regularisatiebeslissing wordt vernietigd uiteraard het daaruitvolgende bevel dient 

vernietigd te worden.  

Dit werd recent nog bevestigd in het arrest 96 099 van 30.01.2013 van uw Raad: ‘Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat de drie bestreden beslissingen door dezelfde persoon en op dezelfde 
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dag werden genomen, met name 8 augustus2012, als ook op dezelfde dag ter kennis werden gebracht 

aan verzoekers, met name 16 augustus 2012, zodat de nauwe samenhang tussen de eerste bestreden 

beslissing enerzijds, en de tweede en derde bestreden beslissingen, anderzijds, duidelijk blijkt. Gelet op 

de vernietiging van de eerste bestreden beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in het 

kader van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard, dienen 

met het oog op goede rechtsbedeling, de tweede en derde bestreden beslissingen uit het rechtsverkeer 

te worden gehaald en eveneens te worden vernietigd.”  

Dat immers de motieven opgesomd in dit bevel louter en alleen een herhaling zijn van de vorige 

beslissingen in dit dossier genomen.  

Dat echter nergens vermeld wordt dat dit een gevolg is van de geweigerde regularisatieaanvraag, dat dit 

op zich reeds een schending is van de motiveringsverplichting van DVZ.  

Dat immers de weigering tot regularisatie en het bevel om het grondgebied te verlaten op een en 

dezelfde dag zijn gegeven.  

In arresten 77 128 en 77 130 van uw Raad van 13 maart 2012 oordeelde de algemene vergadering van 

uw Raad dat een beslissing die bestaat uit twee componenten –enerzijds “een beslissing tot beëindiging 

van het verblijfsrecht” en anderzijds een “bevel om het grondgebied te verlaten” een beslissing is die 

één en ondeelbaar is.  

Ook arrest nr. 123 355 van 29.04.2014 van uw Raad is zeer duidelijk: “Een en ander blijkt overigens ook 

uit een samenleving van de beide bestreden beslissingen: de beslissingen werden genomen op 

dezelfde datum, de eerste bestreden beslissing werd genomen door attaché (P.F.), der tweede 

bestreden beslissing wordt vervolgens andermaal genomen en ondertekend door diezelfde attaché 

(P.F.). Daarenboven werden beide bestreden beslissingen op precies dezelfde dag genomen nadat een 

antwoord op de aanvraag in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet drie een half jaar op 

zich liet wachten. Zij is dus genomen naar aanleiding van de eerste bestreden beslissing en wordt 

bijgevolg mede uit het rechtsverkeer genomen.”  

Dit betekent dat bij vernietiging van de beslissing ook het bevel dient vernietigd te worden.  

Dat de regularisatie of tenminste de weigering ervan dan ook duidelijk aan de basis ligt van het 

afleveren van het bevel terwijl dit niet in de motivering wordt vermeld.   

Dat de motivering van dit bevel dan ook strijdig is met de instructies om het af te leveren en zeker niet 

afdoende gemotiveerd is aangezien er nergens sprake is van de motivering van de weigering tot 

regularisatie.” 

 

3.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partij: 

 

“De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie ten onrechte zou hebben 

geoordeeld dat de aangehaalde elementen niet kunnen gelden als buitengewone omstandigheden. De 

verzoekende partij stelt niet te begrijpen waarom de gemachtigde van de Staatssecretaris tot zijn 

beslissing is gekomen. 

Betreffende de vermeende schending van de Wet van 29.07.1991, die de formele motiveringsplicht 

betreft, laat verweerder gelden dat de verzoekende partij in gebreke blijft aan te duiden welke 

wetsartikelen zij geschonden acht. Dit onderdeel van het middel is dan ook onontvankelijk. 

Ten overvloede laat verweerder nog gelden dat bij lezing van de verzoekende partij haar inleidend 

verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de 

motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben 

van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

Verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat de verzoekende 

partij het vereiste belang ontberen bij de betrokken kritiek (cf. RvS nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

Verweerder merkt tevens op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat de verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en 

heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de 

beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van 

de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 

167.477). 

In antwoord op de verzoekende partij haar concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, laat 

verweerder het volgende gelden. 

Luidens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan het een vreemdeling, in buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarde dat hij over een identiteitsdocument beschikt, worden toegestaan 

zijn aanvraag om machtiging tot verblijf te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Hieruit volgt dat enkel wanneer er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen 
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van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. 

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

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. Verweerder laat gelden dat uit art. 9 

Vreemdelingenwet, duidelijk blijkt dat dit wetsartikel een algemene regel is, ten aanzien waarvan artikel 

9bis Vreemdelingenwet zich verhoudt als een restrictief toe te passen uitzondering. 

“als algemene regel geldt dus 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 (…) De mogelijkheid om 

in België een verblijfsmachtiging aan te vragen, als uitzonderingsbepaling, moet restrictief worden 

geïnterpreteerd.” (RvV nr. 104.221 dd. 31.05.2013) 

De toepassing van artikel 9bis Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

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

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

worden verklaard; 

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

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

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om de verzoekende partij een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de gemachtigde van de Staatssecretaris na te gaan of de 

aanvraag wel regelmatig werd ingediend, en onder meer te weten of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden werden ingeroepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te 

verantwoorden. 

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

de buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom verzoekende partij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in Italië heeft ingediend, 

niet werden aanvaard of bewezen. 

Uit de omstandige motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris de door verzoekende partij aangehaalde argumenten betreffende de ingeroepen 

buitengewone omstandigheden beantwoordt op kennelijk redelijke wijze. 

De eerste bestreden beslissing luidt als volgt: 

“[…].” 

Uit voormelde omstandige motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde 

van de Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding na grondig en zorgvuldig onderzoek van de concrete situatie van de verzoekende 

partij heeft geoordeeld dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk diende verklaard te worden. 

De overwegingen van de bestreden beslissing laten verzoekende partij toe om te achterhalen om welke 

redenen de aanvraag tot verblijfsmachtiging door de gemachtigde van de Staatssecretaris 

onontvankelijk wordt geacht. 

De verzoekende partij verwijst in haar eerste middel naar de criteria van de vernietigde instructie dd. 

19.07.2009, waarbij zij voorhoudt dat het duidelijk is dat zij volledig aan de gestelde voorwaarden 

voldoet. 

Dergelijke redenering kan niet worden gevolgd. 

Verzoekende partij gaat immers kennelijk voorbij aan het feit dat het de gemachtigde van de 

Staatssecretaris niet toekomt af te wijken van de wettelijke bepalingen bij het nemen van een beslissing. 

De verweerder wijst op de uitdrukkelijke bewoordingen van art. 9bis Vreemdelingenwet, waarvan de 

aanhef 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 

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

worden afgegeven. 

[…]” 

Het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel laten als beginselen van behoorlijk bestuur 

het bestuur niet toe om deze beginselen contra legem toe te passen (P. POPELIER, ‘Beginselen van 

behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie van de normen’, in I. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME (ed.), Beginselen van behoorlijk bestuur, 2006, Die Keure, Brugge, 33). 
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Ook de beschouwingen van verzoekende partij, als zou de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie zich in het verleden 

geëngageerd hebben deze instructie te blijven toepassen, doen geen afbreuk aan het feit dat de wet 

voorziet dat buitengewone omstandigheden dienen te worden aangetoond. De kritiek van verzoekende 

partij is derhalve niet van aard afbreuk te doen aan de geldende bepalingen van art. 9bis 

Vreemdelingenwet. 

Er anders over oordelen zou in strijd zijn met het legaliteitsbeginsel. 

Zie in dezelfde zin: 

R.v.V. 18 oktober 2011, nr. 68 682: 

“Verzoekster, die haar aanvraag op 14 december 2009 nog actualiseerde, behoorde immers te weten 

dat verweerder is gebonden door de wet en dat hij het arrest van de Raad van State van 9 december 

2009 diende te respecteren. Daarenboven moet worden gesteld dat een beginsel van behoorlijk bestuur 

verweerder hoe dan ook niet toelaat af te wijken van een door de wetgever voorziene norm (cf. Cass. 12 

december 2005, AR C040157F).” 

R.v.St. 4 maart 2002, nr.104.270: 

“Dat daargelaten de vraag of er derhalve jarenlang een administratieve praktijk bestond derwijze dat 

verzoeker er mocht van uitgaan dat hij hoe dan ook verder in België mocht verblijven en vestigen, deze 

praktijk hoe dan ook contra legem zou zijn geweest; dat het vertrouwensbeginsel niet meebrengt dat 

vertrouwen dat zou zijn gewekt door een jarenlange administratieve praktijk, zou moeten leiden tot het 

handhaven van een onwettige situatie; dat immers van een bestuur niet kan 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; dat het middel gesteund op het 

vertrouwensbeginsel niet gegrond is; 

Overwegende dat de verzoeker ook de schending van het rechtszekerheidsbeginsel aanvoert; dat uit 

het middel blijkt dat hij niet doelt op de materiële rechtszekerheid; dat deze schending derhalve 

samenvalt met het hiervoor onderzochte vertrouwensbeginsel; dat ook het rechtszekerheidsbeginsel 

vereist dat het bestuur handelt in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire 

bepalingen; dat om dezelfde redenen als hiervoor uiteengezet inzake de aangevoerde schending van 

het vertrouwensbeginsel, het middel gegrond op voornoemd beginsel, wordt verworpen;” 

Cass. 23 juni 2008, Arr.Cass. 2008, 1624, Pas. 2008, 1605, concl. DE KOSTER, P.: 

“De toepassing van het algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid kan onmogelijk voorrang 

krijgen op de toepassing van de wettelijke bepalingen.” 

R.v.St. nr. 169.042 van 16 maart 2007: 

“Dat de minister als orgaan van het actief bestuur er toe gehouden is de reglementering toe te passen 

die geldt op het ogenblik dat hij over de aanvraag uitspraak doet.” 

De gemachtigde van de Staatssecretaris heeft derhalve op rechtsgeldige wijze onderzocht of 

verzoekende partij voldeed aan de door art. 9bis Vreemdelingenwet gestelde voorwaarde tot het 

aantonen van buitengewone omstandigheden. 

Verzoekende partij kan ook bezwaarlijk voorhouden dat de inhoud van het recht niet voorzienbaar zou 

zijn geweest, dan wel dat haar rechtmatig vertrouwen zou zijn geschonden. 

De instructie van 19 juli 2009 waarop verzoekende partij zich beroept is immers met een arrest van de 

Raad van State nr. 198.769 dd. 09.12.2009 vernietigd omdat deze instructie “het mogelijk maakt dat 

vreemdelingen die zich in de erin omschreven voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden aan te 

tonen dat er in hun geval buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, terwijl enkel de wetgever dit 

vermag te doen”, omdat “door dit in de bestreden instructie te doen een aan de wetgever voorbehouden 

domein wordt betreden” en omdat “uit het bovenstaande volgt dat de bestreden instructie voor 

vernietiging vatbaar is aangezien ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt”. 

Dit vernietigingsarrest heeft werking erga omnes, zodat verzoekende partij zich niet kan beroepen op de 

(vernietigde) instructie. Ingevolge de vernietiging ervan, kan de instructie niet langer worden beschouwd 

als een geldige rechtsbron. 

Gezien de instructie net werd vernietigd omdat de toepassing van deze instructie zou betekenen dat 

geen buitengewone omstandigheden dienen te worden aangetoond in de zin van art. 9bis 

Vreemdelingenwet, kan verzoekende partij in het kader van onderhavige procedure niet rechtsgeldig 

voorhouden dat niet kon worden voorzien dat de gemachtigde van de Staatssecretaris zou onderzoeken 

of de aanvraag om machtiging tot verblijf beantwoordde aan de voorwaarden gesteld in art. 9bis 

Vreemdelingenwet. 

De verzoekende partij haar kritiek is derhalve niet van aard afbreuk te doen aan de geldende bepalingen 

van art. 9bis Vreemdelingenwet. 

In een tweede onderdeel van haar eerste middel voert de verzoekende partij aan dat zij op geen enkele 

manier kan afleiden om welke reden haar langdurig verblijf en integratie geen buitengewone 

omstandigheden vormen. De verzoekende partij voert aan dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 
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door middel van de gevoerde motivering elke aanvraag kan weigeren en zij is van oordeel dat rekening 

diende gehouden te worden met de door haar opgebouwde integratie. 

In antwoord op de verzoekende partij haar kritiek laat verweerder gelden dat uit de motieven van de 

bestreden beslissing afdoende blijkt dat rekening werd gehouden met de door de verzoekende partij 

aangehaalde argumenten betreffende haar integratie. Evenwel diende te worden besloten dat deze 

elementen in het kader van het ontvankelijkheidsonderzoek niet behandeld worden. 

Verweerder laat gelden dat deze motivering met betrekking tot de integratie van de verzoekende partij 

dient te worden samen gelezen met het globale oordeel dat de door de verzoekende partij aangehaalde 

elementen geen buitengewone omstandigheid vormen waarom het de verzoekende partij niet mogelijk 

zou zijn om zijn verblijfsaanvraag vanuit het buitenland in te dienen. 

Aldus blijkt uit de bestreden beslissing duidelijk dat de ingeroepen elementen van integratie niet in 

overweging worden genomen omdat zij geen buitengewone omstandigheid vormen, meer bepaald 

omdat zij niet kunnen verantwoorden dat de aanvraag in België en niet via de reguliere procedure vanuit 

het buitenland wordt ingediend, en dat deze elementen het voorwerp kunnen uitmaken van een 

eventueel onderzoek ten gronde, conform artikel 9, tweede lid van de vreemdelingenwet. 

Deze motivering is, in het licht van de door de verzoekende partij in de verblijfsaanvraag aangehaalde 

elementen, pertinent en draagkrachtig. Door in de aanvraag louter te verwijzen naar een in België 

opgebouwde integratie en sociaal net, heeft de verzoekende partij immers niet aannemelijk gemaakt dat 

de verblijfsaanvraag onmogelijk of zeer moeilijk vanuit het buitenland kan worden ingediend. Zoals 

supra uiteengezet, zijn de ontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag en de gegrondheid ervan duidelijk 

van elkaar te onderscheiden. 

De verweerder wijst erop dat het langdurig verblijf in België en de daaruit volgende integratie, elementen 

betreffen die veeleer betrekking hebben op de gegrondheid van de aanvraag (cf. RvS nr. 198.769 dd. 

09.12.2009). Deze elementen kunnen derhalve in beginsel niet verantwoorden waarom de aanvraag in 

België en niet in het land van herkomst werd ingediend, zodat het niet kennelijk onredelijk is van de 

gemachtigde van de Staatssecretaris om de aanvraag onontvankelijk te verklaren bij gebrek aan bewijs 

van het voorhanden zijn van buitengewone omstandigheden. 

De verweerder verwijst nog naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarin 

wordt geoordeeld dat: 

“[…].” (RvV nr. 87 740 van 18 september 2012) 

“[…]” (cf. RvS 12 oktober 2005, nr. 150.107; RvS 9 december 2009, nr. 198.769).” (RvV nr. 87 552 van 

13 september 2012) 

““[…].” (RvV nr. 1613 dd. 11.9.2007) 

“[…].” (RvV nr. 30 421 van 18 augustus 2009) 

“[…].” (RvV nr 24.876 van 23 maart 2009) 

De verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. 

In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat zij een bepaalde periode legaal op het Belgisch 

grondgebied verblijf, verduidelijkt verweerder nog dat de verzoekende partij het haar verschafte AI in het 

kader van de procedure op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ten onrechte lijkt te 

verwarren met een verblijfsmachtiging. 

Dienaangaande werd in de bestreden beslissing geheel terecht benadrukt dat een attest van 

immatriculatie geen verblijfstitel is maar enkel een proceduredocument is dat bewijst dat een aanvraag 

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

Tevens werd geenszins kennelijk onredelijk geoordeeld dat het normaal is dat de verzoekende partij -in 

afwachting van haar asielprocedures en van de behandeling van de aanvraag artikel 9ter- haar tijd in 

België zo goed mogelijk trachtte te benutten. 

De verzoekende partij haar beschouwingen missen grondslag. 

De verzoekende partij voert in een derde en vierde onderdeel van haar eerste middel aan dat zij er 

steeds alles aan heeft gedaan om legaal verblijf te bemachtigen in België. De verzoekende partij houdt 

voor dat artikel 3 EVRM zal geschonden worden indien zij dient terug te keren naar het land van 

herkomst. De verzoekende partij herhaalt dat rekening dient gehouden te worden met de opgebouwde 

integratie in het Rijk en meent dat zij op grond van artikel 6 EVRM minstens in afwachting van een 

uitspraak in het kader van een hangend annulatieberoep in België moet kunnen blijven. 

In antwoord op de verzoekende partij haar beschouwingen, benadrukt verweerder vooreerst dat de 

elementen met betrekking tot de integratie behoren tot de gegrondheid van de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zodat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging geheel terecht 

oordeelde dat deze elementen niet als buitengewone omstandigheden aanvaard kunnen worden. 

Voorts laat de verweerder gelden dat de betrokken aangelegenheid niet binnen het toepassingsgebied 

van art. 6 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele 

vrijheden valt, aangezien voormeld artikel 6 slechts toepassing vindt bij het vaststellen van de 
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burgerlijke rechten en verplichtingen van eenieder, of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen 

hem ingestelde strafvervolging. 

De politieke rechten die een individu geniet in zijn hoedanigheid van burger en waartoe onder meer het 

recht op verblijf en vestiging van vreemdelingen, met de daarmee verbonden rechten en verplichtingen 

behoort – rechten en verplichtingen waarop deze zaak betrekking heeft – vallen niet onder de 

toepassing van het bepaalde artikel 6 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van 

de Mens en de fundamentele vrijheden. 

Bovendien laat verweerder gelden dat een beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen tegen een beslissing tot ongegrondheid van een aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet geen schorsende werking 

heeft. 

Bijgevolg moet de ongegrondheidsbeslissing 9ter van de Vreemdelingenwet rechtsgeldig en uitvoerbaar 

moet worden geacht tenzij en tot dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen er op het hangende 

beroep anders over zou beslissen (zie ook R.v.St. nr. 50.134, 09.11.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.; R.v.St. 

nr. 49.748, 20.10.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 43.513, 28.06.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p ; en 

a contrario : art. 39/79 van de vreemdelingenwet). 

Gelet op het voorgaande kan de verzoekende partij niet ernstig voorhouden dat zij sowieso het recht 

zou moeten hebben om op het grondgebied te verblijven, in afwachting van een uitspraak in het beroep 

tot nietigverklaring. 

Het loutere feit dat de verzoekende partij voorhoudt dat zij er alles aan heeft gedaan om legaal verblijf in 

België te bekomen, volstaat uiteraard geenszins om als buitengewone omstandigheid te worden 

aanvaard, noch om afbreuk te doen aan de motivering van de bestreden beslissing. 

De verzoekende partij voert nog aan dat haar medische situatie nooit zorgvuldig zou onderzocht zijn, 

doch dienaangaande merkt verweerder op dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de 

aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9ter van de Vreemdelingenwet op 02.08.2013 

ongegrond werd verklaard, nadat werd vastgesteld dat er vanuit medisch standpunt geen bezwaar is 

tegen een terugkeer naar het herkomstland. 

Inderdaad werd in het kader van voormelde beslissing vastgesteld dat de noodzakelijke behandeling en 

opvolging in het land van herkomst beschikbaar én toegankelijk zijn, zodat de verzoekende partij niet 

ernstig kan voorhouden dat nog geen zorgvuldig onderzoek zou gevoerd zijn. 

Verweerder laat voorts gelden dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

belast met Administratieve Vereenvoudiging geheel terecht werd gemotiveerd dat de medische 

elementen buiten de context van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet vallen en dat derhalve in de 

aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet aan deze 

medische argumenten geen verder gevolg kon worden gegeven. 

De verweerder wijst erop dat de aanvragen o.g.v. art. 9bis enerzijds en art. 9ter anderzijds en de hierop 

volgende beslissingen van elkaar dienen te worden onderscheiden. 

Zulk onderscheid wordt ook uitdrukkelijk bij wet voorzien. Artikel 9bis §2 van de Wet dd. 15.12.1980 

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

vreemdelingen bepaalt immers: 

“[…]. 

De wet voorziet aldus uitdrukkelijk dat de elementen die werden aangevoerd in het kader van artikel 9ter 

niet kunnen aanvaard worden als buitengewone omstandigheden voor een aanvraag o.g.v. art. 9bis. 

De beschouwingen van verzoekende partij falen aldus in rechte, nu het de gemachtigde van de 

Staatssecretaris zelfs niet was toegestaan – anders zou deze een met de wet strijdige beslissing nemen 

– om de elementen van de aanvraag art. 9ter als buitengewone omstandigheden te aanvaarden bij de 

beoordeling van de aanvraag o.g.v. art. 9bis. 

De bestreden beslissing wordt dienomtrent ook gemotiveerd en er wordt duidelijk gewezen op het 

onderscheid dat tussen beide aanvragen dient te worden gemaakt: 

“Wat tenslotte de bij het verzoekschrift voorgelegde medische attesten en verslagen betreft die 

betrekking hebben op de medische toestand van meneer lslangiriyev (met name een chronische kwaal); 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 maakt duidelijk een 

onderscheid tussen twee verschillende procedures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in België 

verblijvende personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire 

redenen een verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij 

verblijven, aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende 

personen met een medische aandoening. De hier ingeroepen medische elementen vallen buiten de 

context van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen verder 

gevolg worden gegeven. Betrokkenen dienen dan ook de beslissing inzake de aanvraag op basis van 

art 9ter d.d. 13.01.2009 af te wachten.” 

De beschouwingen van verzoekende partij kunnen dan ook niet worden aangenomen. 
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Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt overigens dat door de gemachtigde van de 

Staatssecretaris terecht werd opgemerkt dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet op 02.08.2013 reeds ongegrond werd verklaard, zodat de verzoekende 

partij niet ernstig kan voorhouden dat de gemachtigde zich beperkt zou hebben tot de vaststelling dat 

medische elementen buiten de toepassingssfeer van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet vallen. 

In een vijfde onderdeel van het eerste middel meent de verzoekende partij dat het niet redelijk is van de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging om te verwachten dat zij haar leven in gevaar brengt door terug te keren naar 

Rusland. De verzoekende partij meent dat een beoordeling in het kader van een asielprocedure van 

meer dan 4 jaar geleden geen accuraat beeld geeft over de huidige veiligheidssituatie in Rusland. 

Betreffende de vermeende schending van artikel 3 EVRM merkt de verweerder vooreerst op dat de 

bestreden beslissing de verzoekende partij geenszins verplicht terug te keren naar zijn land van 

herkomst, doch enkel de verplichting inhoudt tot het verlaten van het grondgebied van het Rijk en van 

dat van een aantal andere Staten met wie België afspraken heeft gemaakt inzake grensoverschrijding 

door vreemdelingen (cf. R.v.St. nr. 50.187, 14.11.1994, en nr. 50.130, 9.11.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.). 

Het terugleiden van een vreemdeling zou ten aanzien van het art. 3 EVRM een probleem kunnen doen 

rijzen wanneer er ernstige en duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene een risico loopt 

op folteringen, onmenselijke of vernederende handelingen, doch deze bepaling impliceert geenszins dat 

een vreemdeling zonder meer het recht heeft het grondgebied van een bepaalde staat binnen te komen 

of er te verblijven (Cass. 4 februari 1992, Arr. Cass. 1993, I, 148). 

Verder laat de verweerder gelden dat onder folteringen in de zin van art. 3 E.V.R.M. wordt begrepen, 

“die handelingen waarbij op doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van fysieke of psychische aard 

wordt toegebracht” (Arbitragehof nr. 51/94, 29 juni 1994, T. Vreemd. 1994, 253, noot VANHEULE, D.). 

Het Hof van Cassatie oordeelde reeds bij arrest dd. 4.2.1993 (nr. 9567) dat het uit het land zetten van 

een vreemdeling een schending van het art. 3 E.V.R.M. kan uitmaken, “in zoverre er ernstige en 

duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene, indien hij aan die Staat (waaruit hij gevlucht is) 

wordt overgeleverd, een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, maar dat die bepaling evenwel niet impliceert 

dat een vreemdeling het recht heeft het grondgebied van een bepaalde Staat binnen te komen of er te 

verblijven”. 

In casu is er geen sprake van ernstige en duidelijke redenen, niet in het minst nu de verzoekende partij 

ter zake vaag blijft en geen concrete gegevens naar voor brengt of bewijskrachtige stukken voorlegt. 

Terwijl de situatie in het land van herkomst reeds diepgaand werd onderzocht naar aanleiding van de 

asielaanvraag van de verzoekende partij, dewelke definitief afgewezen werd. 

Verweerder verwijst nog naar de motivering van de bestreden beslissing, waarin de gemachtigde van de 

Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 

geheel terecht als volgt overwoog: 

“De loutere vermelding dat artikel 3 EVRM geschonden zal worden bij een terugkeer, volstaat niet om 

als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Er wordt geen enkel nieuw element toegevoegd 

aan de elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht en die niet weerhouden 

werden door de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om 

machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties.” 

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat inderdaad 

niet om een inbreuk uit te maken op art. 3 EVRM. Een eventualiteit van art. 3 EVRM kan worden 

geschonden volstaat op zich niet (R.v.St. nr. 105.233 dd. 27.03.2002, R.v.St. nr. 105.262 dd. 

28.03.2002, R.v.St. nr. 104.674 dd. 14.03.2002, …) 

Het loutere feit dat het inmiddels bijna 4 jaar geleden zou zijn dat een onderzoek werd gevoerd naar de 

situatie in het land van herkomst, doet geen afbreuk aan de vaststelling van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris dat de verzoekende partij zelfs geen begin van bewijs voorlegt dat zij het slachtoffer 

zou kunnen worden van een mogelijke schending van artikel 3 EVRM. Terwijl een verwijzing naar de 

afgewezen asielaanvraag wel degelijk relevant is, gelet op het feit dat wordt vastgesteld dat de 

verzoekende partij geen enkel nieuw element toevoegt aan haar asielrelaas. 

Zie ook: 

““[…]” (RvS 26 mei 2009, nr. 193.523). (…) 

Waar in het verzoekschrift uitgebreid de specifieke situatie van minderjarigen in Afghanistan wordt 

toegelicht, herhaalt de Raad dat het in de eerste plaats aan verzoeker is om duidelijkheid te verschaffen 

omtrent zijn eerdere verblijfplaats(en). Immers, zo weze herhaald, volstaat een verwijzing naar de 

algemene toestand in het land van herkomst niet om aannemelijk te maken dat men er bij een eventuele 

terugkeer het risico zou lopen op vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag of op ernstige 

schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Verzoeker moet enig verband met zijn 
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persoon aannemelijk maken, doch blijft hier geheel in gebreke” (R.v.V. nr. 95 610 van 22 januari 2013 

en nr. 107 646 van 30 juli 2013) 

Verweerder laat nog gelden dat de bewijslast in het kader van een aanvraag op grond van art. 9bis 

Vreemdelingenwet uiteraard rust op de vreemdeling die de aanvraag indient. 

Zie in die zin: 

“[…].” (R.v.V. nr. 101 855 van 26 april 2013) 

“[…].” (R.v.V. nr. 121 369 van 24 maart 2014) 

De verzoekende partij is derhalve verkeerdelijk de mening toegedaan dat art. 3 E.V.R.M. zou 

geschonden zijn. 

Tot slot voert de verzoekende partij in een zesde onderdeel van haar enig middel aan dat zij in het land 

van herkomst niets of niemand meer heeft, zodat zij in een mensonterende en levensbedreigende 

situatie zal terechtkomen indien zij dient terug te keren naar Rusland. 

De verweerder wijst er nogmaals op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris een ruime 

beleidsvrijheid heeft bij het beoordelen of elementen, die worden aangevoerd in een aanvraag, 

buitengewone omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

Het loutere feit dat de verzoekende partij een andere mening is toegedaan dan de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging volstaat uiteraard 

niet om tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing te besluiten. De verzoekende partij beperkt 

zich in haar kritiek tot feitelijke beweringen, dewelke geenszins aantonen dat de bestreden beslissing op 

kennelijk onredelijk zou zijn genomen. 

Wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst, treedt hij niet 

op als rechter in hoger beroep die, op aanvraag van de rechtzoekende, de ware toedracht van de feiten 

gaat beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde van de Staatssecretaris in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door hem gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van een marginale toetsing 

wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke 

twijfel kan bestaan m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is (RvV nr. 14.410 van 25 juli 

2008). 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermag zich niet in de plaats te stellen van de gemachtigde 

van de Staatssecretaris, hetgeen verzoekende partij schijnbaar vergeet. 

Verzoekende partij slaagt er niet in de beoordeling van de bestreden beslissing dat geen buitengewone 

omstandigheden zijn aangetoond, te weerleggen. Verzoekende partij maakt de aangevoerde schending 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet aannemelijk. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat de aanvraag om machtiging tot verblijf 

overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting en de redelijkheidsplicht waarvan verzoekende partij de schending aanvoert. 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.1.3.1. De formele motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft gesteld, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

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

verplichten de administratieve 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 (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS 12 januari 

2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777).  

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan zij is genomen. 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, 

met name artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en naar het feit dat de aangehaalde elementen volgens 

de verwerende partij geen buitengewone omstandigheid vormen waarom de verzoekende partij de 

aanvraag om verblijfsmachtiging niet kan indienen via de gewone procedure via de diplomatieke of 

consulaire post in het buitenland. De verwerende partij gaat uitgebreid in op alle argumenten die door de 

verzoekende partij als buitengewone omstandigheden werden aangevoerd. Verder verduidelijkt de 

verwerende partij waarom de elementen van integratie enkel in de fase ten gronde worden behandeld.  
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Waar de verzoekende partij stelt dat ze niet begrijpt waarom haar langdurig verblijf en het feit dat een 

terugkeer een schending van artikel 3 van het EVRM zou uitmaken geen buitengewone omstandigheid 

kunnen vormen, is de Raad van oordeel dat het antwoord op deze argumenten duidelijk terug te vinden 

is in de motivering van de bestreden beslissing. Zo wordt in de motivering van de bestreden beslissing 

gesteld dat de elementen van integratie en verankering in België elementen zijn die tot de gegrondheid 

van de aanvraag behoren en aldus niet in het kader van de ontvankelijkheid van de aanvraag kunnen 

worden behandeld. Ook wat betreft de mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM wordt er 

uitvoerig gemotiveerd in de bestreden beslissing.  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze uitvoerige motivering haar niet in staat stelt 

te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is gegrond, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele 

motiveringsplicht.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aanvaard.  

 

In zoverre de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, voert 

zij in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aan. 

 

3.1.3.2. Bij het beoordelen van de naleving van de materiële motiveringsplicht, treedt de Raad niet op 

als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of 

de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het 

dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de 

Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de feitelijke vaststellingen correct heeft 

beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624). 

 

In casu vergt het onderzoek van de schending van de opgeworpen beginselen, eveneens een 

onderzoek van de opgeworpen schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, daar de bestreden 

beslissing op grond van voormeld artikel genomen werd. Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als 

volgt:  

 

“§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteits-

document 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.  

(…)”  

§ 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.” 

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel, die is vervat in artikel 9 van de 

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

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

voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.  
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Overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan een vreemdeling die over een identiteits-

document beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden 

dit rechtvaardigen een aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden indienen bij de burgemeester 

van zijn verblijfplaats in België.  

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

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

Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in:  

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

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

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

rechtvaardigen;  

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

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

secretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een vreemdeling een verblijfsmachtiging toe te 

kennen in het kader van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dient de gemachtigde van de minister 

c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of er aanvaard-

bare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de aanvraag van de verblijfsmachtiging in 

België te verantwoorden.  

 

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandig-

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

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

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

 

Als algemeen principe dient gesteld dat de mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te 

vragen als uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De “buitengewone omstandig-

heden” in artikel 9bis van de vreemdelingenwet, strekken er niet toe te verantwoorden waarom de 

machtiging voor een verblijf van meer dan drie maanden wordt verleend, maar strekken er toe te 

verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet in het buitenland wordt ingediend.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij in haar aanvraag om machtiging tot verblijf 

van 28 juli 2014 volgende redenen hadden aangevoerd met het oog op het verkrijgen van een 

machtiging tot verblijf. Vooreerst geeft de verzoekende partij een theoretische uitleg omtrent het begrip 

buitengewone omstandigheden. Daarna wijst zij op het gegeven dat ze in 2010 naar België gekomen is 

en sindsdien “ononderbroken en voornamelijk legaal op het Belgische grondgebied” verblijft. Ze stelt 

dat: 

“In het land van herkomst heeft verzoeker geen opvang, ook niet voor een eventueel tijdelijk verblijf. 

Bovendien is verzoeker ernstig ziek. Hij dient nauwgezet en zorgvuldig opgevolgd te worden. De zorg 

en behandeling waar verzoeker nood aan heeft, zijn niet beschikbaar in Rusland. 

1) Identiteitsgegevens 

Verzoeker voegt in de bijlage een kopie van zijn paspoort en vertaling. 

Er kan geen twijfel bestaan over de identiteit van verzoeker. bijgevolg is deze aanvraag ontvankelijk. 

2) Prangende humanitaire situatie 

Verzoeker komt in aanmerking voor regularisatie op basis van prangende humanitaire situatie. 

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

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

inhouden, zodat een verblijf in België de enige oplossing is, moet aïs een prangende humanitaire 

omstandigheid worden beschouwd. " 

Verzoeker bevindt zich. in prangende humanitaire situatie omwille van de onmogelijkheid tot terugkeer 

naar Rusland omwille van zijn persoonlijke situatie waardoor hij tot een kwetsbare groep behoort. 

Indien hij terugkeert naar Rusland zal artikel 3 van het EVRM geschonden worden. 

Uit het voorgaande blijkt dus dat hij in een prangende humanitaire situatie verkeert en dus dient 

geregulariseerd te worden. 

Verzoeker heeft steeds legaal verblijf gehad en dit gedurende meer dan vier jaar. 

Bovendien erkende DVZ .reeds dat integratie kan plaatsvinden tijdens legaal verblijf. 

Het Cassatieberoep vermeldt het volgende; "Integratie kan plaatsvinden tijdens legaal verblijf. Iemand 

die bijvoorbeeld overdreven lang heeft moeten wachten op een beslissing in zijn asielprocedure kan 

daarom aanspraak maken op een regularisatie van. zijn verblijf. Ook iemand die na een asielprocedure 
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bepaalde andere procedures had die in hun geheel te lang duren, komt in. aanmerking voor 

regularisatie." 

Dat DVZ dan ook rekening dient te houden met de opgebouwde integratie van verzoeker. 

3) schending van art 3 van het EVRM 

Verzoeker bevindt zich eveneens in buitengewone omstandigheden daar een terugkeer naar Rusland 

een schending zou uitmaken van artikel 3 van. het EVRM. Artikel 3 van h.et EVRM omvat het .volgende: 

"Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of straffen". 

Wanneer verzoeker zou moeten terugkeren zal artikel 3 van het EVRM geschonden worden. 

Elke staat heeft een beschermingsplicht t.o.v. mensen die foltering en mensonwaardige behandeling 

dienen te ondergaan. Dit betekent dat niemand in een onherstelbare toestand van reëel gevaar daartoe 

geplaatst wordt, ook al is het buiten de jurisdictie van die staat zelf.( Arrest Kirkwood (19479/83), 12 

maart 1984). 

Het is dan ook onverantwoord om verzoeker in dergelijke omstandigheden terug te sturen naar Rusland. 

DVZ dient op zijn minst de situatie in het land van herkomst te onderzoeken. 

Dat duidelijk mag blijken dat de situatie in Rusland zeer gevaarlijk is voor verzoeker.  

4) instructies dd 26.03.2009 

In december 2004 heeft de federale overheid haar regularisatiebeleid voor langdurige asielzoekers 

vernieuwd. Op 26.03.2009 gaf minister Turtelboom een instructie aan DVZ die deze criteria handhaafde. 

Uit deze instructie blijkt dat betrokkene in aanmerking komt voor regularisatie van zijn verblijf indien hij: 

- een erkenning als vluchteling heeft gevraagd en 

- de verantwoordelijke asielinstanties na meer dan 4 jaar geen uitvoerbare beslissing hebben betekend. 

Deze periode wordt verkort voor 3 jaar voor gezinnen met schoolgaande kinderen. (Hier is het belangrijk 

om op te merken dat zowel de lopende als de afgewezen asielprocedures in aanmerking komen) 

Uit het administratief dossier blijkt zeer duidelijk dat verzoeker volledig aan deze voorwaarden voldoet, 

bijgevolg dient hij geregulariseerd te worden! 

Verzoeker is meer dan vier jaar in het bezit geweest van een AI. Zijn regularisatieaanvraag op basis van 

art 9ter werd immers ontvankelijk verklaard, aansluitend op zijn asielprocedure. 

Verzoeker dient dan ook geregulariseerd te worden op basis van bovenstaand criteria. 

Dit wordt eveneens bevestigd door Kruispunt-Migratie die het volgende stelt: 

" Vanaf 19/7/2009 wordt het bestaande criterium van regularisatie wegens langdurige asielprocedure (4 

jaar, of 3 jaar voor gezinnen met schoolgaande kinderen) uitgebreid naar de volgende langdurige elkaar 

opvolgende procedures (5 jaar, of 4 jaar voor gezinnen met schoolgaande kinderen): 

- Een asielprocedure die opgevolgd wordt door een beroepsprocedure bij de Raad van State 

- Een asielprocedure die opgevolgd wordt door een beroepsprocedure bij de Raad van State én door 

een aanvraagprocedure artikel 9 lid 3 of 9bis Verblijfswet (9bis ingediend voor 18/3/2008) 

- Een asielprocedure die opgevolgd wordt door een aanvraagprocedure artikel 9 lid 3 of 9bis Verblijfswet 

(9bis ingediend voor 18/3/2008) 

Bovenstaande situaties komen in aanmerking voor regularisatie als men geen actueel gevaar voor 

openbare orde of nationale veiligheid betekent, en als men de overheid niet manifest heeft proberen te 

misleiden en geen fraude heeft gepleegd. 

Deze maatregel was al afgesproken in het regeerakkoord van 18/3/2008. Sinds dan waren in principe 

geen negatieve beslissingen over de regularisatieaanvraag meer mogelijk voor deze categorie 

vreemdelingen. Vanaf 19/7/2009 kan DVZ deze situaties ook effectief beginnen te regulariseren en. " 

Op basis van het voorgaande, dient verzoeker dan ook geregulariseerd te worden. 

Verzoeker voldoet immers volledig aan de prangende humanitaire situatie: langdurige procedure, 

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

buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom zij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in haar land van herkomst kan indienen, 

niet werden aanvaard of bewezen. Gelet op het onderscheid tussen de ontvankelijkheid en de 

gegrondheid van een aanvraag om verblijfsmachtiging die ingediend wordt op grond van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet acht de Raad het wel degelijk een afdoende motivering dat de verwerende partij 

van oordeel is dat elementen die de integratie van de verzoekende partij  betreffen, niet verantwoorden 

dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Immers betreffen elementen van 

integratie de gegrondheid van de aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.” 

 

Waar de verzoekende partij er zich over beklaagt dat de verwerende partij geen toepassing maakt van 

criteria die werden opgenomen in de instructie van 26 maart 2009, terwijl die niet vernietigd zouden zijn, 

dient de Raad 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 instructie en toelichting in de mate dat 
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erin criteria zijn opgenomen die niet te verzoenen vallen met de wettelijke bepalingen in zoverre zij voor-

bijgaan aan de erin vastgestelde vereiste van het aangetoond zijn van buitengewone omstandigheden. 

Het zijn precies deze criteria waarvan de verzoekende partij de toepassing vraagt, door te verwijzen 

naar de loutere duur van haar procedure. De instructies van 26 maart 2009 kan niet worden toegepast 

als een bindende norm die voorwaarden zou toevoegen aan de wet. Elke regularisatieaanvraag dient op 

zijn individuele merites te worden beoordeeld in het kader van de ruime discretionaire bevoegdheid 

waarover de gemachtigde van de staatssecretaris beschikt. Uit de instructie van 26 maart 2009 kan 

geen rechtsmiddel geput worden om tot de onwettigheid van de bestreden beslissing te besluiten.  

 

Buitengewone omstandigheden zijn omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling 

naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag 

om machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken. Volgens de vaste 

rechtspraak van de Raad van State betreffen omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de 

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

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

kunnen zij derhalve niet verantwoorden waarom de aanvraag in België, en niet in het buitenland, is 

ingediend ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 (BS 4 juli 2007).  

 

Het enige element in deze zin dat de verzoekende partij aanhaalt in de aanvraag is het feit dat zij meent 

dat ze bij een terugkeer naar Rusland in een zeer gevaarlijke situatie terechtkomt, daar ze tot een 

kwetsbare groep behoort. De verzoekende partij legt echter noch in de aanvraag om verblijfsmachtiging 

noch in dit onderdeel van het middel uit waarom dit het geval zou zijn. De verwerende partij stelt in de 

bestreden beslissing dan ook terecht dat enerzijds de asielmotieven van de verzoekende partij in het 

verleden niet weerhouden werden door de asielinstanties en dat anderzijds de verzoekende partij ook 

geen nieuw element aanhaalt dat nog niet werd onderzocht sedert het afsluiten van haar asielproce-

dure, zodat deze bewering geen andere beoordeling wettigt dan die van de instanties. 

 

Bijgevolg is het niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij om te stellen dat de elementen van 

integratie en het door de verzoekende partij aangehaalde langdurig verblijf in België, geen buiten-

gewone omstandigheden uitmaken doch elementen zijn die de gegrondheid van de aanvraag kunnen 

verantwoorden, waardoor ze pas in een eventuele latere fase in aanmerking zullen worden genomen. 

De verwerende partij stelt bijgevolg terecht dat deze elementen niet verantwoorden dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in België wordt ingediend en niet via de gewone procedure via de diplomatieke of 

consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. De Raad 

ziet niet in wat hieraan onduidelijk zou zijn en volgt de verzoekende partij niet waar zij stelt dat uit de 

motivering niet kan worden afgeleid waarom de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandig-

heden zijn. Waar de verzoekende partij meent dat de verwerende partij uitgebreider had moeten 

motiveren waarom de ingeroepen elementen geen buitengewone omstandigheden vormen, merkt de 

Raad op dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht evenwel niet inhoudt dat de beslissende administratieve 

overheid de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet 

“verder” te motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende 

overheid voor elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

De verzoekende partij kan niet dienstig verwijzen naar het arrest van 26 april 2012 met nummer 80 255, 

daar dit arrest handelt over een aanvraag die ongegrond werd verklaard en dus geenszins de 

ontvankelijkheid van een aanvraag betrof. 

 

De verzoekende partij meent dat haar medische problemen, het gegeven dat haar aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk verklaard werd en 

het gegeven dat ze beroep aangetekend heeft tegen de beslissing waarbij haar aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond verklaard werd als 

buitengewone omstandigheden weerhouden dienen te worden. De Raad merkt op dat niet blijkt dat de 

verzoekende partij een belang bij haar grief heeft, nu artikel 9bis, § 2, 4° van de Vreemdelingenwet 

uitdrukkelijk voorziet dat elementen die ingeroepen werden in het kader van een aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet kunnen worden aanvaard 

als buitengewone omstandigheden. Uit de memorie van toelichting bij de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 

33), blijkt immers dat het de betrachting van de wetgever was om “[…] opeenvolgende procedures die 

door vreemdelingen op verschillende rechtsgronden worden opgestart, om toch maar een verblijfsver-

gunning te bekomen, op een juridisch verantwoorde wijze te ontmoedigen. Artikel 9 bis, § 2, nieuw 
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voorziet dan ook dat elementen die ingeroepen worden in het kader van artikel 9 bis, nieuw, van de wet, 

die reeds ingeroepen werden bij andere procedures, niet weerhouden zullen worden.” De vaststelling 

dringt zich op dat de medische problematiek reeds werd ingeroepen in het kader van de op 3 april 2010 

ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. De 

hierin vervatte medische elementen kunnen derhalve niet meer dienstig worden ingeroepen als buiten-

gewone omstandigheden in het kader van een latere aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Bij een eventuele nietigverklaring van de eerste bestreden 

beslissing kan de verwerende partij blijkens de wet niet anders dan deze medische elementen niet te 

aanvaarden als buitengewone omstandigheden. Het betoog van de verzoekende partij in dit verband 

wordt dan ook niet weerhouden ter nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing. Daarenboven 

werd bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 27 februari 2015 met nummer        

139 985 het beroep ingediend tegen de beslissing van 2 augustus 2013 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond verklaard werd, 

verworpen.  

 

In zoverre de verzoekende partij meent dat de duur van de behandeling van haar aanvraag om verblijfs-

machtiging op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet een buitengewone omstandigheid op 

zich uitmaakt, wijst de Raad er voor eerst op dat de Vreemdelingenwet geen termijn voorzien waar-

binnen deze aanvragen behandeld moeten worden. Evenmin bestaat er in hoofde van de overheid een 

verplichting om te motiveren waarom zij zoveel tijd nodig heeft gehad om tot een beslissing te komen. 

Het kan de administratie niet ten kwade worden geduid de zaak zorgvuldig te hebben onderzocht en 

hiervoor de nodige tijd te hebben genomen. Bovendien kan de eventuele schending van de redelijke 

termijn hoe dan ook niet tot gevolg hebben dat er enig recht op verblijf zou ontstaan in hoofde van de 

verzoekende partij die heel die tijd illegaal op het grondgebied verbleef (RvS 5 maart 2007, nr. 168.530). 

 

De Raad wijst erop dat beslissingen over de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de verwijdering 

van vreemdelingen niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 6 van het EVRM (EHRM 5 

oktober 2000, nr. 39.652/98, Maaouia/Frankrijk; RvS 16 januari 2001, nr. 92 285; J. VANDE LANOTTE en 

Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen Intersentia 2004, 

vol. I, 409), zodat een schending van deze bepaling niet dienstig kan worden aangevoerd. In de mate 

dat de verzoekende partij betoogt dat, indien zij dient terug te keren naar haar land van herkomst, haar 

rechten van verdediging in een andere procedure – met name de beroepsprocedure die zij bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen ingesteld heeft tegen de beslissing van 2 augustus 2013 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond 

verklaard werd – wijst de Raad erop dat bij arrest van 27 februari 2015 met nr. 139 985 het beroep 

verworpen werd. De verzoekende partij toont niet aan welk belang ze nog heeft bij haar grief. 

 

Met haar betoog waarbij ze blijft herhalen dat de elementen van integratie en haar langdurig verblijf 

volgens haar wel een buitengewone omstandigheid uitmaken, toont de verzoekende partij niet aan dat 

de motiveringsplicht of artikel 9bis van de Vreemdelingenwet geschonden werd. Het loutere feit dat de 

verzoekende partij het niet eens is met de beoordeling en op algemene wijze stelt dat dit wel 

buitengewone omstandigheden zijn, zonder verder in te gaan op de concrete motivering, kan geenszins 

leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM bevat de bestreden beslissing de 

volgende motieven: “Meester Van Rossem stelt dat betrokkene zich in een prangende humanitaire 

situatie bevindt omwille van de onmogelijkheid tot terugkeer naar Rusland omwille van zijn persoonlijke 

situatie waardoor hij tôt een kwetsbare groep behoort. Indien hij terugkeert naar Rusland zal volgens de 

raadsvrouw artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) geschonden 

worden. Er mag duidelijk blijken, meent meester Van Rossem, dat de situatie in Rusland zeer gevaarlijk 

is voor betrokkene. De raadsvrouw heeft echter geen enkel argument naar voor gebracht op grond 

waarvan de conclusie dat het leven van betrokkene effectief in gevaar zou zijn bij een terugkeer naar 

diens land van oorsprong gerechtvaardigd zou worden. De vrees die betrokkene heeft voor een 

schending van artikel 3 EVRM dient in concreto aangetoond te worden hetgeen in casu niet het geval is. 

De loutere vermelding dat artikel 3 EVRM geschonden zal worden bij een terugkeer, volstaat niet om als 

buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Er wordt geen enkel nieuw element toegevoegd aan 

de elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht en die niet weerhouden werden 

door de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot 

verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties.” 
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Deze motieven stroken met de gegevens van het administratief dossier. De Raad benadrukt dat wat de 

schending van artikel 3 EVRM betreft, de verzoekende partij moet aantonen dat er ernstige en 

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag worden 

teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende 

behandeling. Zij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Ze moet concrete, op haar 

persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor 

onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 EVRM. Een 

eventualiteit dat artikel 3 EVRM kan worden geschonden volstaat op zich evenmin (RvS 14 maart 2002, 

nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 25 juni 2003, nr. 

120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). 

 

In haar verzoekschrift betoogt de verzoekende partij dienaangaande als volgt:  

“Verzoeker is al meer dan 8 jaar niet meer in zijn land van herkomst geweest!  

Hij kan alleen maar afgaan op de mediaberichtgeving om zijn gegronde vrees te kunnen staven. Dat het 

onredelijk is van DVZ om concrete bewijzen te vragen, immers indien hij concrete bewijzen wil 

verzamelen, is zijn leven in gevaar!  

Dat het uit de bijgevoegde mediaberichtgeving blijkt dat de situatie in Rusland nog niet onder controle 

is.”  

Wederom brengt de verzoekende partij geen begin van bewijs bij. In tegenstelling tot wat de verzoeken-

de partij in haar verzoekschrift aanhaalt werd er geen mediaberichtgeving aan het verzoekschrift 

toegevoegd. Daarenboven stelt de verzoekende partij zelf in haar verzoekschrift als volgt: “Bovendien 

kan verzoeker niet in concreto aantonen dat zijn leven in gevaar is indien hij zou terugkeren naar zijn 

land van herkomst!” De verzoekende partij geeft met andere woorden zelf toe dat zij de beweerde 

schending van artikel 3 EVRM niet aannemelijk kan maken. Zij blijft steken in een uiterst bloot betoog 

dienaangaande. Waar de verzoekende partij stelt dat de verwerende partij geen actueel onderzoek naar 

haar vrees heeft gevoerd, maar verwijst naar beslissingen van 2008 en 2010, wijst de Raad erop dat de 

verzoekende partij zelf in gebreke blijft om concrete op haar persoonlijke situatie betrokken feiten 

aanbrengen en te staven met een begin van bewijs. Uit voorgaande bespreking blijkt dat zij de 

schending van artikel 3 EVRM niet aannemelijk maakt. Bijgevolg kan de verwerende partij in de eerste 

bestreden beslissing terecht verwijzen naar de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om een 

beroep op te doen om hulp te krijgen bij haar terugreis. Het is daarenboven niet kennelijk onredelijk om 

naar de IOM te verwijzen als antwoord op het argument van de verzoekende partij dat zij niets meer zou 

hebben om te overleven in haar land van herkomst. Het loutere feit dat de verzoekende partij het niet 

eens is met de beoordeling en op algemene wijze stelt dat dit wel buitengewone omstandigheden zijn, 

zonder verder in te gaan op de concrete motivering, kan geenszins leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij poogt voor te houden, heeft de verwerende partij wel 

degelijk rekening gehouden met alle elementen alvorens de aanvraag onontvankelijk te verklaren.  

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de eerste bestreden beslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. Een schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en van de materiële 

motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

3.1.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op 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). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan 

dan deze die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is 

ongegrond. 

 

3.1.3.4. Wat betreft de nog aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel moet worden gesteld 

dat de keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid, zoals in casu het 

geval, maakt, het redelijkheidsbeginsel slechts schendt wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met 

andere woorden, 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 is 

genomen. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe 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 (RvS 20 
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september 1999, nr. 82.301). De Raad stelt, in het kader van zijn opdracht van wettigheidstoetsing, vast 

dat de overheid in redelijkheid tot de door haar gedane vaststelling komt en er in het dossier geen 

gegevens voorhanden zijn die onverenigbaar zijn met die vaststelling, zodat niet kan worden besloten 

tot een schending van het redelijkheidsbeginsel. 

 

3.1.3.5. Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat 

het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de 

rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten 

kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), 

Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349). Uit de bespreking van de 

voorafgaande onderdelen blijkt geenszins dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet overeen-

komstig de geldende bepalingen heeft gehandeld. Het rechtszekerheidsbeginsel is bijgevolg niet 

geschonden. 

 

3.1.3.6. Ten slotte ontbeert het verzoekschrift een uitleg aangaande de opgeworpen schending van het 

gelijkheidsbeginsel. Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk.      

 

Het eerste middel gericht tegen de eerste bestreden beslissing is ongegrond. 

 

3.2. De verzoekende partij voert tegen het bevel om het grondgebied te verlaten de schending aan van 

de motiveringsverplichting. 

 

3.2.1. In wat kan worden beschouwd als een enig middel, licht zij dit toe als volgt: 

 

“Dat uiteraard het bevel om het grondgebied te verlaten een gevolg is van de negatieve beslissing van 

zijn aanvraag tot regularisatie.  

Dat indien de regularisatiebeslissing wordt vernietigd uiteraard het daaruitvolgende bevel dient 

vernietigd te worden.  

Dit werd recent nog bevestigd in het arrest 96 099 van 30.01.2013 van uw Raad: ‘Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat de drie bestreden beslissingen door dezelfde persoon en op dezelfde 

dag werden genomen, met name 8 augustus2012, als ook op dezelfde dag ter kennis werden gebracht 

aan verzoekers, met name 16 augustus 2012, zodat de nauwe samenhang tussen de eerste bestreden 

beslissing enerzijds, en de tweede en derde bestreden beslissingen, anderzijds, duidelijk blijkt. Gelet op 

de vernietiging van de eerste bestreden beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in het 

kader van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard, dienen 

met het oog op goede rechtsbedeling, de tweede en derde bestreden beslissingen uit het rechtsverkeer 

te worden gehaald en eveneens te worden vernietigd.”  

Dat immers de motieven opgesomd in dit bevel louter en alleen een herhaling zijn van de vorige 

beslissingen in dit dossier genomen.  

Dat echter nergens vermeld wordt dat dit een gevolg is van de geweigerde regularisatieaanvraag, dat dit 

op zich reeds een schending is van de motiveringsverplichting van DVZ.  

Dat immers de weigering tot regularisatie en het bevel om het grondgebied te verlaten op een en 

dezelfde dag zijn gegeven.  

In arresten 77 128 en 77 130 van uw Raad van 13 maart 2012 oordeelde de algemene vergadering van 

uw Raad dat een beslissing die bestaat uit twee componenten –enerzijds “een beslissing tot beëindiging 

van het verblijfsrecht” en anderzijds een “bevel om het grondgebied te verlaten” een beslissing is die 

één en ondeelbaar is.  

Ook arrest nr. 123 355 van 29.04.2014 van uw Raad is zeer duidelijk: “Een en ander blijkt overigens ook 

uit een samenleving van de beide bestreden beslissingen: de beslissingen werden genomen op 

dezelfde datum, de eerste bestreden beslissing werd genomen door attaché (P.F.), der tweede 

bestreden beslissing wordt vervolgens andermaal genomen en ondertekend door diezelfde attaché 

(P.F.). Daarenboven werden beide bestreden beslissingen op precies dezelfde dag genomen nadat een 

antwoord op de aanvraag in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet drie een half jaar op 

zich liet wachten. Zij is dus genomen naar aanleiding van de eerste bestreden beslissing en wordt 

bijgevolg mede uit het rechtsverkeer genomen.”  

Dit betekent dat bij vernietiging van de beslissing ook het bevel dient vernietigd te worden.  

Dat de regularisatie of tenminste de weigering ervan dan ook duidelijk aan de basis ligt van het 

afleveren van het bevel terwijl dit niet in de motivering wordt vermeld.  

Dat de motivering van dit bevel dan ook strijdig is met de instructies om het af te leveren en zeker niet 

afdoende gemotiveerd is aangezien er nergens sprake is van de motivering van de weigering tot 

regularisatie.” 
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3.2.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partij: 

 

“De verzoekende partij ontwikkelt in het inleidend verzoekschrift tevens een middel tegen het bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

Hierbij werd reeds aangetoond dat het beroep onontvankelijk is in zoverre gericht tegen de beslissing 

houdende bevel om het grondgebied te verlaten. Ondergeschikt, in zoverre uw Raad zou oordelen dat 

het beroep hiertegen toch ontvankelijk is, laat verweerder het volgende gelden.  

De verzoekende partij acht het bevel om het grondgebied te verlaten onvoldoende gemotiveerd nu 

‘indien de regularisatiebeslissing wordt vernietigd uiteraard het daaruitvolgende bevel dient vernietigd te 

worden’, alsmede dat ‘nergens vermeld wordt dat dit een gevolg is van de geweigerde 

regularisatieaanvraag’.  

Verzoekende partij haar beschouwingen falen volkomen. De onontvankelijkheidsbeslissing en de 

beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten betreffen twee van elkaar te onderscheiden 

beslissingen, met elk een eigen motivering in rechte en in feite.  

Dienaangaande laat de verwerende partij gelden dat het bevel om het grondgebied te verlaten werd 

afgeleverd, zoals uitdrukkelijk blijkt uit de motieven van dit bevel, in toepassing van artikel 7, al. 1, 2° 

van de Vreemdelingenwet, hetgeen ook een gebonden bevoegdheid van de gemachtigde uitmaakt.  

Het loutere feit dat beslissingen terzelfdertijd worden betekend, maakt niet dat zij hierdoor een enige en 

ondeelbare beslissing zouden vormen. Ook recent nog oordeelde de Raad van State dat de 

beslissingen zelf niet met hun wijze van betekening mogen worden verward (RvS nr. 222.740 dd. 

05.03.2013)  

Zie ook:  

“Waar verzoekster betoogt dat de tweede bestreden beslissing volledig steunt op de eerste bestreden 

beslissing en dat om deze reden een nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing tot gevolg heeft 

dat de tweede bestreden beslissing eveneens dient te worden vernietigd, wijst de Raad er verder op dat 

zij er aldus aan voorbij gaat dat de tweede bestreden beslissing is gegrond op eigen juridische en 

feitelijke motieven. In ieder geval dient daarnaast te worden gewezen op voorgaande bespreking waarbij 

werd vastgesteld dat verzoekster geen gegrond middel tot nietigverklaring van de eerste bestreden 

beslissing heeft aangevoerd.” (RvV nr. 96.152 dd. 30.01.2013)  

De verzoekende partij haar verwijzing naar de arresten nr. 77.128 en 77.130 is ter zake niet relevant, 

aangezien die arresten betrekking hebben op een beslissing tot beëindiging van verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 21). Terwijl ook de verwijzing naar de arresten nr. 96.099 dd. 

30.01.2013 en nr. 123.355 dd. 29.04.2014 niet dienstig zijn, daar waar deze arresten een 

ongegrondheidsbeslissing in het kader van art. 9ter Vreemdelingenwet en een bevel betroffen.  

De verzoekende partij haar beschouwingen zijn dan ook niet ernstig.  

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.2.3. Het bestreden bevel stelt de illegale verblijfssituatie van de verzoekende partij vast. Het steunt op 

eigen juridische gronden, met name artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en op eigen 

feitelijke overwegingen, met name dat de verzoekende partij niet in het bezit is van een geldig 

internationaal paspoort dat is voorzien van een geldig visum.  

 

De Raad ziet niet in waarop de verzoekende partij haar verwachting gestoeld is dat het bestreden bevel 

dient te verwijzen naar de eerste bestreden beslissing. De verzoekende partij tracht tevergeefs aan te 

tonen dat de tweede bestreden beslissing het gevolg is van de eerste bestreden beslissing. De 

verzoekende partij laat uitschijnen dat de verwerende partij in haar beslissing tot onontvankelijkheid van 

haar aanvraag instructies zou hebben gegeven aan de burgemeester om een bevel te geven. Een 

eenvoudige lezing van de eerste bestreden beslissing toont aan dat deze argumentatie niet correct is. In 

deze beslissing staat enkel “gelieve over te gaan tot intrekking van het ontvangstbewijs dat eventueel 

aan betrokkenen zou zijn afgeleverd”. In casu werd aan de verzoekende partij een bevel om het 

grondgebied te verlaten betekend met de motivering dat zij niet in het bezit is van de vereiste 

documenten en geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 13 mei 

2014 derwijze dat de verzoekende partij niet dienstig kan betogen dat de motivering van de tweede 

bestreden beslissing strijdig is met de instructies van de gemachtigde van de staatssecretaris om het af 

te leveren. 

 

In zoverre de verzoekende partij verwijst naar arresten van de algemene vergadering wijst de Raad er 

op dat de verzoekende partij om verschillende redenen niet dienstig naar deze rechtspraak kan 

verwijzen. Vooreerst heeft de verzoekende partij geen belang bij de aangevoerde grief, daar in casu het 

beroep tegen de eerste bestreden beslissing verworpen wordt.  
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Vervolgens is er in casu geen sprake van een beëindiging van verblijf met een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Het gaat duidelijk om twee afzonderlijke bestreden beslissingen, zijnde het niet 

ontvankelijk verklaren van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet en een afzonderlijk bevel om het grondgebied te verlaten. Bovendien moet eveneens 

worden nagegaan wat de juridische gevolgen zijn voor het bevel na een eventuele vernietiging van de 

eerste bestreden beslissing. Er is in deze een fundamenteel onderscheid te maken tussen verschillende 

soorten beslissingen die lijken te worden gevolgd door een bevel. Zo zal een eventuele vernietiging van 

een ongegrondverklaring van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet met bevel, het gevolg hebben dat de betrokkene opnieuw een verblijfsgrond heeft in 

afwachting van een beslissing ten gronde over zijn aanvraag om verblijfsmachtiging om medische 

redenen. Hij heeft op grond van artikel 7, tweede lid van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot 

vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de 

vreemdelingenwet met name recht op een attest van immatriculatie en kan derhalve niet meer het 

voorwerp uitmaken van een bevel om het grondgebied te verlaten op grond van de hoofdvaststelling dat 

hij zich op illegale wijze in het Rijk bevindt op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingen-

wet (RvV AV 23 oktober 2013, nr. 112.609). Daarentegen heeft een onontvankelijk of ongegrond 

verklaarde aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet met 

bevel, niet tot gevolg dat de eventuele vernietiging van die beslissingen gegrond op artikel 9bis, een 

recht op een attest van immatriculatie opent, waardoor de reden uit artikel 7 van de Vreemdelingenwet 

overeind blijft. Ten vierde is de rechtspraak waar de verzoekende partij naar verwijst van de algemene 

vergadering van de Raad van 13 maart 2012 met betrekking tot de beëindiging of weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten aan een rechtsevolutie onderhevig geweest waarbij de Raad 

van State heeft gesteld dat men uit het feit dat twee beslissingen samen in één instrumentum worden 

betekend, niet kan afleiden dat het niet langer om twee afzonderlijke beslissingen zou gaan (in dezelfde 

zin: RvS 5 maart 2013, nr. 222.740; RvS 10 oktober 2013, nr. 225.056; RvS 12 november 2013, nr. 

225.455) De Raad heeft zich eveneens in dezelfde zin uitgesproken (RvV AV 19 december 2013, nr. 

115.993). 

 

Een schending van de motiveringsplicht wordt niet aangenomen, noch wordt aangenomen dat een 

eventuele vernietiging van de eerste bestreden beslissing tot gevolg zou hebben dat het bestreden 

bevel eveneens uit het rechtsverkeer moeten worden gehaald via een vernietiging. 

 

Het tweede middel gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

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

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

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

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel. 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig februari tweeduizend vijftien 

door: 

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. RYCKASEYS 


