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 n°183 706 du 13 mars 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 juillet 2016, par X, qui déclare être de nationalité biélorusse, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et de 

l’ordre de quitter le territoire, pris le 13 juin 2016. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dites ci-après : «  la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance d’attribution du 29 août 2016.  

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 25 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me S. VAN ROSSEM, avocat, qui comparaît 

assisté par la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La partie requérante a introduit plusieurs demandes d’asile qui se sont clôturées négativement. 

 

1.2. Le 26 juin 2013, la partie requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur 

pied de l’article 9bis de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 14 octobre 2013, accompagnée d’un 

ordre de quitter le territoire. 

 

1.3. Par courrier daté du 16 juillet 2015, la partie requérante a introduit une seconde demande 

d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9bis de la Loi. 
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1.4. Le 13 juin 2016, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande visée au 

point 1.3. du présent arrêt et a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le territoire, il s’agit des 

actes attaqués qui sont motivés comme suit :  

 

- S’agissant du premier acte attaqué. 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

À l'appui de sa demande de régularisation, introduite le 07/08/2015 (avec annexes, complétée le 

:24/08/2015) sur base de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980, le requérant invoque des circonstances 

exceptionnelles susceptibles d'empêcher un retour à l'étranger. De fait, il invoque notamment son long 

séjour et son intégration, l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, la loi du 

22/12/1999, les instructions de 2009 et le principe de proportionnalité. 

 

À titre de circonstance exceptionnelle empêchant son retour dans son pays d'origine, le requérant fait 

valoir la durée de son séjour et la qualité de son intégration. Il dit en effet être en Belgique depuis 2010 

et y être intégré. Il a créé un réseau social sur le territoire ; il s'exprime en néerlandais et il a suivi une 

formation. Cependant, rappelons que l'intéressé doit démontrer à tout le moins qu'il lui est 

particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine (Conseil 

d'Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002), or on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la 

réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever les autorisations de 

séjour requises (Conseil d'Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002 ; C.C.E., 22.02.2010, n°39.028). La 

longueur de son séjour et la qualité de son intégration ne constituent donc pas des circonstances 

valables. 

 

L'intéressé invoque également l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme relatif aux 

traitements inhumains et dégradants. Cependant, alors qu'il lui revient d'étayer ses assertions (C.E., 13 

juil.2001, n° 97.866), le requérant n'explique pas en quoi un retour temporaire dans son pays d'origine 

constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme. Aussi, un retour temporaire en en Biélorussie en vue de lever les autorisations requises pour 

permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant au sens de 

l'article 3 de la CEDH (C.E , 11 oct. 2002, n°n 1.444) et n'est donc pas une violation de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme. Cet élément ne pourra valoir de circonstance exceptionnelle. 

 

Ensuite, l'intéressé se réclame de l'application de la loi du 22.12.1999 relative à la régularisation de 

séjour de certaines catégories d'étrangers. Cependant, le requérant n'a pas à faire application de l'esprit 

de la loi du 22 décembre 1999 sur la régularisation de certaines catégories d'étrangers, étant donné que 

ladite loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant 

sur le territoire du Royaume vise des situations différentes (Conseil d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 

24/10/2001). En effet, on ne saurait confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 22 

décembre 1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l'application quotidienne de 

l'article 9bis de la loi du 15.12.1980 (Conseil d'Etat - Arrêt n°121565 du 10/07/2003). En outre, c'est au 

requérant qui entend déduire des situations qu'il prétend comparables qu'il incombe d'établir la 

comparabilité de ces situations avec la sienne (Conseil d'Etat - Arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le 

fait que d'autres ressortissants aient bénéficié d'une régularisation de séjour n'entraîne pas ipso facto la 

reconnaissance de circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'Etat (C.E., 09. déc. 2009, n° 

198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n° 215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d'application. 

Enfin, en ce qui concerne la proportionnalité de la présente décision, si rigoureuses que puissent 

paraître les conséquences d'un tel retour pour celui qui aspire au séjour, elles ne sauraient être jugées 

disproportionnées par rapport au but poursuivi par le législateur. En effet, en imposant aux étrangers, 

dont le séjour est devenu illégal, de retourner dans leur pays d'origine, le législateur entend éviter que 

ces étrangers ne puissent retirer avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée. De la sorte, rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par 

rapport à la situation invoquée. » 

 

- S’agissant du deuxième acte attaqué. 
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« MOTIF DE LA DECISION : 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : 

[…] 

o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport revêtu d'un visa valable. 

[…] 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

[…] 

o le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : 

Un ordre de quitter le territoire (délai de 30 jours) lui a précédemment été notifié le 28/05/2013, or 

l'intéressé n'a pas quitté le territoire de la Belgique. 

[…] » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante développe ses moyens comme suit :  

 

« Eerste middel: schendinq van artikel 9 bis van de vreemdelinqenwet en schendinq van de beqinselen 

van behoorliik bestuur: de motiverinqsverplichtinq zoals bepaald in de wet van 29.07.1991, het 

redeliikheidsbeqinsel en het zorqvuldiqheidsbeqinsel 

Dienst vreemdelingenzaken meent dat de regularisatieaanvraag van verzoeker d.d. 07.08.2015 op basis 

van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk is. 

Verzoeker begrijpt niet waarom verwerende partij tot deze conclusie komt en wenst te reageren op de 

bestreden beslissing. 

1. Schending van art. 3 van het EVRM 

Dat de bestreden beslissing getuigt van een onzorgvuldig onderzoek! Verzoeker haalde in zijn aanvraag 

immers aan dat een eventuele terugkeer een schending van art 3 EVRM zou uitmaken. 

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

aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen". 

Zo heeft hij alles en iedereen achtergelaten toen hij destijds naar België kwam. Hij heeft in zijn land van 

herkomst niets of niemand meer die voor hem kan zorgen ofwaar hij een eventueel onderkomen heeft, 

zelfs niet voor een tijdelijk verblijf. 

Bovendien sprak de Raad van State zich reeds uit over deze kwestie. (RvS 23.09.2002, nr. 110 548) De 

bevoegde diensten dienen de situatie in het land van herkomst te onderzoeken op het moment dat zij 

een beslissing nemen. Verwerende partij weigert dit te doen. 

Men levert op 13.06.2016 ook een bevel af dus dient men de huidige situatie te toetsen en na te kijken 

of hij kan terugkeren. 

Er is nooit enig onderzoek naar de situatie in het land van herkomst van verzoeker gevoerd! 

Verwerende partij schendt flagrant het zorgvuldigheidsbeginsel door niet te onderzoeken of verzoeker al 

dan niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst, minstens wordt niet aangetoond in het dossier of 

dit werd onderzocht... 

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 stag zelf. (Arrest Kirkwood (19479/83), 

12maart 1984). 

Dat verzoeker heeft aangehaald in zijn aanvraag dat hij. niet. kan terugkeren omwille van problemen in 

zijn land van herkomst, doch verwerende partij wéigert enig onderzoek te verrichten of hier zelfs maar 

rekening mee te houden! Dat dit dan ook onaanvaardbaar is! 

Verwerende partij dient rekening te houden met alle elementen in het dossier en een grondig individueel 

zorgvuldig onderzoek te verrichten. 

Hij heeft schrik dat hij slachtoffer- zal zijn van onmenselijke of vernederende behandeling indien hij dient 

terug te keren, zeker aangezien hij nergens terecht kan in zijn land van herkomst. 
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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. 

Verwerende partij schendt flagrant het zorgvuldigheidsbeginsel door niet te onderzoeken of verzoeker al 

dan niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst. 

Dat verzoeker vervolgens wenst te reageren op de volgende beweringen: 

2. Verblijf en integratie 

Verzoeker is van mening dat zijn aanvraag wel degelijk ontvankelijk en gegrond moet verklaard worden. 

Dat er in hoofde van verzoeker wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. 

Bovendien voegde verzoeker de nodige identiteitsstukken die ervoor zorgen dat zijn aanvraag 

ontvankelijk verklaard diende te worden. 

Volgens de algemene regel van artikel 9 van de Vreemdelingenwet dient een machtiging tot verblijf te 

gebeuren bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waarvan de vreemdeling de 

nationaliteit heeft of waar hij of zij een verblijfsrecht heeft. Echter in geval van buitengewone 

omstandigheden kan een aanvraag tot machtiging van verblijf in België ingediend worden op basis van 

artikel 9 bis van de vreemdelingenwet (R.v.St. ,nr. 56146; R.v.St. nr. 55204). 

De rechtspraak van de Raad van State preciseert dat de term 'circonstances exceptionelles' gelezen 

moet worden als 'circonstances extraordinaires' (R.v.St. nr. 60962, 11 juli 1996, T.Vreem.1997, nr. 4, p. 

385). Dit betekent dat buitengewone omstandigheden geen omstandigheden van overmacht moeten 

zijn. Er dient bewezen te worden dat een aanvraag in het buitenland, alle omstandigheden in acht 

genomen, een buitengewone inspanning zou betekenen voor betrokkenen. 

Een buitengewone omstandigheid is niet hetzelfde als overmacht. Het betekent dat het onmogelijk of 

bijzonder moeilijk is voor de betrokkene om naar zijn land van herkomst te gaan om daar de aanvraag in 

te dienen. 

Bovendien is er geen vereiste dat de buitengewone omstandigheid voor de betrokkene "onvoorzienbaar" 

is. De buitengewone omstandigheden mogen zelfs deels het gevolg zijn van het gedrag van de 

betrokkene zelf. 

Verzoeker kan niet terugkeren naar Wit-Rusland om daar een regularisatieaanvraag in te dienen, hij 

heeft in België zijn leven opgebouwd,. een opleiding genoten en Nederlands geleerd. 

Hij verblijft hier ondertussen al meer dan 5 jaar, waarvan een aantal jaren legaal verblijf, en heeft zich 

totaal aangepast. 

Hij heeft niets of niemand in Wit-Rusland, een land waar hij al zeer lange tijd niet meer geweest is. Waar 

moet hij verblijven zonder enige ondersteuning?! Hij kan ook niet terugkeren voor een eventueel tijdelijk 

verblijf, waar zou hij terecht kunnen?! 

Hij wenst dan ook op te merken dat er een belangenafweging gemaakt dient te worden! 

Verzoeker zijn verblijf en zijn integratie verantwoorden wel degelijk een aanvraag in België! De belangen 

van verzoeker bevinden zich immers in België! Zijn gans netwerk dat hij heeft opgebouwd bevindt zich 

hier. Dat er dus wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. Bovendien kan verzoeker uit 

deze motivering niet afleiden waarom verwerende partij dit niet onderzoekt in haar bestreden- beslissing 

en stelt dat er geen buitengewone omstandigheden zijn?! 

Verwerende partij dient rekening te houden met alle elementen in het dossier en deze afdoende te 

motiveren! Dat dit dan ook een schending is van de motiveringsplicht! 

Dat Kruispunt-Migratie.be de volgende voorbeelden aanhaalt die aanvaard zijn door de rechtspraak als 

buitengewone omstandigheden: 

Lopende asielprocedure 

- Schending van artikel 3 of 8 EVRM 

- Administratieve onmogelijkheid 

- Medische elementen 

- Andere omstandigheden of een geheel van omstandigheden" 

Dat verzoeker wel degelijk buitengewone omstandigheden heeft aangehaald-, die aanvaard worden 

door de rechtspraak. Bijgevolg is het onredelijk van verwerende partij om het tegendeel te beweren! 

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

werkbereidheid en zijn integratie geen buitengewone omstandigheden kunnen vormen en bijgevolg niet 

kunnen leiden tot regularisatie. Door middel van deze zin kan verwerende partij alle aanvragen 

weigeren. Een aanvraag 9bis is nog altijd een aanvraag om humanitaire redenen !! 

Dat uiteraard de aangehaalde elementen zowel een buitengewone omstandigheid als een reden tot 

regularisatie kunnen vormen. Dat verzoeker ook steeds geprobeerd heeft om uit zijn illegale status te 

geraken. Louter stellen dat zijn werkbereidheid en zijn integratie, die overigens niet betwist wordt, niet 

als buitengewone omstandigheden aanvaard kunnen worden is geen afdoende motivering. 

Verwerende partij stelt ten onrechte dat de buitengewone omstandigheden die aangehaald worden niet 

als redenen voor een regularisatie kunnen gelden. Waarom kan dit niet?! De opgebouwde integratie en 
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het langdurig (deels legaal) verblijf van verzoeker louter beschouwen als een grond tot regularisatie en 

niet in overweging nemen als buitengewone omstandigheid zonder dit te motiveren en uit te leggen 

waarom dit niet als buitengewone omstandigheid kan beschouwd worden, is een flagrante schending 

van het rechtszekerheidsbeginsel en de motiveringsverplichting! 

Art 9bis, §2 van de wet van 15.12.1980 vermeldt immers het volgende: 

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. 

Dat art 9bis, §2 geen melding maakt van het feit dat een langdurig verblijf en integratie geen 

buitengewone-omstandigheid kunnen uitmaken. 

Bijgevolg schendt verwerende partij flagrant het rechtszekerheidsbeginsel door deze elementen te 

verwerpen zonder enige wettelijke rechtvaardigingsgrond. 

Dat verwerende partij bovendien het motiveringsbeginsel flagrant schendt. 

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. 

Het getuigt van een eenzijdige interpretatie van verwerende partij om de opgebouwde integratie en het 

langdurig verblijf van verzoeker louter te willen beoordelen in het kader van het gegrondheidsonderzoek. 

De kortste weg naar de beslissing 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? I 

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 verwerende partij zijn integratie niet betwist. 

Bovendien erkende verwerende partij- 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." 

Verwerende partij dient rekening te houden met alle elementen in het dossier en deze afdoende te 

motiveren! Dat dit alles een schending is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending van de 

motiveringsplicht en bovendien ook een schending is van het redelijkheidbeginsel en 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

Dat de beslissing van verwerende partij dan ook onterecht genomen werd en zij de materiële 

motiveringsplicht flagrant schendt. 

3. Proportionaliteit van de beslissing 

Verzoeker wenst op te merken dat hij meer dan vijf jaar niet meer in zijn land van herkomst is- geweest. 

Dat verwerende partij niet louter kan stellen dat haar beslissing evenredig is met de gevolgen voor 

verzoeker om te voorkomen dat ze illegaliteit gaan belonen. 

Verzoeker profiteert niet van de illegaliteit. Hij heeft ettelijke jaren legaal verblijf genoten in België. Om 

dan te stellen dat verwerende partij wil voorkomen dat ze zijn illegaliteit willen belonen is een beetje kort 

door de bocht. 

Verzoeker verblijft reeds 6 jaar in ' België, waarvan hij 4,5 jaar legaal op het grondgebied was. 
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Dat er van hem nu niet verwacht kan worden dat hij na een afwezigheid van meer dan 5 jaar zich tot 

andere personen zou richten voor financiële steun en opvang. 

Dat dit wijst op het feit dat verwerende partij het dossier van verzoeker helemaal niet, of minstens 

onvoldoende bekeken heeft, hetgeen een flagrante schending uitmaakt van het 

zorgvuldigheidsbeginsel! Dat men een belangenafweging dient te maken! 

Het is in het belang van alle partijen om verzoeker op basis van alle voorliggende elementen het verblijf 

toe te kennen, waar hij recht op heeft, zodat hij kan werken en bijdragen in de maatschappij, wat hij zelf 

ook alleen maar wenst. Verzoeker integreert zich in België, heeft Nederlands geleerd, dat hij hier al bijna 

6 jaar verblijft, waarvan 4,5 jaar legaal-, dat hij bereid is om te werken in België, om dan van verwerende 

partij te horen dat hij dient terug te keren omdat hij anders beloond wordt voor zijn illegaliteit is een 

beetje kort door de bocht gezien verzoeker maar 1,5 jaar hier in België illegaal was. 

Verzoeker wenst helemaal niet beloond te worden voor zijn illegaliteit hier in België, wel voor de 

integratie en het langdurig verblijf dat hij hier kent. Dat hij alles in het werk heeft gesteld om bij te 

dragen..(in de mate dat het kan) aan de maatschappij en ook zich te integreren op het grondgebied. 

Bovendien is het nogmaals pijnlijk duidelijk dat verwerende partij erin gefaald heeft rekening te houden 

met alle aangehaalde elementen en het geheel van elementen. 

Dat deze argumenten, in tegendeel tot wat verwerende partij stelt, wel degelijk buitengewone 

omstandigheden vormen. Bijgevolg, Dat verzoeker van mening is dat hij voldoende heeft aangetoond 

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

regularisatieaanvraag ten gronde behandeld moest worden.' 

Immers, artikel 9 bis van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

Art. 9b|s. <W 2006-09-15/72, art. 4, 041; Inwerkingtreding : 01-06-2007> § 1. In buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, kan de 

machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Deze 

maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens gemachtigde de 

machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden afgegeven. 

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

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

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

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

wordt verklaard; 

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

op geldige wijze aantoont. 

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

buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard 

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

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

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

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

bescherming of omdat de beoordeling ervan niet behoort tot de bevoegdheid van die instanties; 2° 

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

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

waren voor het einde van deze procédure; 

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. 

Dat verzoeker van mening is, dat hij volledig aan deze voorwaarden voldoet en bijgevolg een 

regularisatieaanvraag op basis van art 9bis indiende teneinde geregulariseerd te worden. 

Dat er weldegelijk sprake is van buitengewone omstandigheden en dat verzoeker wel degelijk voldoet 

aan de basisvoorwaarden waardoor de aanvraag van verzoeker ten gronde moest behandeld worden. 

Dat de beslissing van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie aldus een gebrek vertoont door hier 

geen rekening mee te houden en zij zich duidelijk vergissen in dit dossier en een en ander over het 

hoofd hebben gezien. 

De bestreden beslissingen schenden aldus de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 

1991 en bovendien ook het redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel. 

Verzoeker verblijft al geruime tijd in België! Dat hij dan ook onmogelijk kan terugkeren naar zijn land van 

herkomst, hij heeft hier immers een leven in veiligheid opgebouwd! 
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Dat verwerende partij bij het nemen van haar beslissingen hier geen rekening mee heeft gehouden! Dat 

de beslissingen van verwerende partij aldus een gebrek vertonen door hier geen rekening mee te 

houden. 

Dat verzoeker helemaal niet inziet op waarom verwerende partij weigert rekening te houden met ALLE 

elementen en het geheel van elementen die verzoeker aanhaalt in zijn verzoekschrift. 

Dat verzoeker dan ook meent dat zijn aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld. 

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. (…) 

V. DE MIDDELEN TEGEN HET BEVEL 

Eerste middel: schending van artikel 62 van de vreemdelinqenwet, schendinq van de Wet van 29 iuli 

1991 m.b.t. de motiverinqsverplichtinq, schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en 

redelijkheidsbeqinsel 

Verzoeker kreeg een bijlage 13 (bevel om het grondgebied te verlaten) betekend. Redenen: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt of gegeven in toepassing van artikelen 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: 

- 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 

paspoort voorzien van een geldig visum. 

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

verminderd omdat: 

- 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 hem betekend op 

28.05.2013. 

Dat de beslissing van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie onterecht genomen werd. 

De bestreden beslissing schendt immers alle beginselen van behoorlijk bestuur, alsook art. 3 van het 

EVRM en beginselen van behoorlijk bestuur, indien verzoeker dient terug te keren naar Wit-Rusland. 

Verwerende partij dient het dossier van verzoeker in zijn geheel te onderzoeken! 

V.1. Schendinq van art. 3 van het EVRM 

Dat de bestreden beslissing getuigt van een onzorgvuldig onderzoek! Verzoeker haalde in zijn aanvraag 

immers aan dat een eventuele terugkeer een schending van art 3 EVRM zou uitmaken. 

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

aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen". 

Zo heeft hij alles en iedereen achtergelaten toen hij destijds naar België kwam. Hij heeft in zijn land van 

herkomst niets of niemand meer die voor hem kan zorgen of waar hij een eventueel onderkomen heeft, 

zelfs niet voor een tijdelijk verblijf. 

Bovendien sprak de Raad van State zich reeds uit over deze kwestie. (RvS 23.09.2002, nr. 110 548) De 

bevoegde diensten dienen de situatie in het land van herkomst te onderzoeken op het moment dat zij 

een beslissing nemen. Verwerende partij weigert dit te doen. 

Men levert op 13.06.2016 ook een bevel af dus dient men de huidige situatie te toetsen en na te kijken 

of hij kan terugkeren. 

Er is nooit enig onderzoek naar de situatie in het land van herkomst van verzoeker gevoerd! 

Verwerende partij schendt flagrant het zorgvuldigheidsbeginsel door niet te onderzoeken of verzoeker al 

dan niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst, minstens wordt niet aangetoond in het dossier of 

dit werd onderzocht... 

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). 

Dat verzoeker heeft aangehaald in zijn aanvraag dat hij niet kan terugkeren omwille van problemen in 

zijn land van herkomst, doch verwerende partij weigert enig onderzoek te verrichten of hier zelfs maar 

rekening mee te houden Dat dit dan ook onaanvaardbaar is! 

Verwerende partij dient rekening te houden met alle elementen in het dossier en een grondig individueel 

zorgvuldig onderzoek te verrichten. 

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

terug te keren, zeker aangezien hij nergens terecht kan in zijn land van herkomst. 
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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. 

Verwerende partij schendt. flagrant het zorgvuldigheidsbeginsel door niet te onderzoeken of verzoeker 

al dan niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst. 

V.2. Schending van de beginselen van behoorliik bestuur 

Verzoeker wenst op te merken dat de beslissing van verwerende partij getuigt van een schending van 

de beginselen van behoorlijk bestuur. 

A/s eerste schendt deze beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel. 

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

zorgvuldige feiten- en informotievergoring 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."1 

Op geen enkele manier blijkt dat het dossier van verzoeker grondig onderzocht is, alvorens de 

beslissing werd genomen. 

Uw raad bevestigde reeds in zijn arrest nr. 120 763 van 17.03.2014 dat verwerende partij rekening dient 

te houden met het geheel van elementen. 

Het arrest vermeldt het volgende: "De fragmentarische beoordeling van de voorliggende documenten is 

dan ook in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel." 

Verwerende partij dient het dossier van verzoeker in zijn geheel te onderzoeken! 

Er is immers geenszins sprake van een eventueel gevaar voor de nationale veiligheid, verzoeker bezit 

tot op heden een blanco strafblad. Hij heeft zich hier geïntegreerd en heeft een opleiding gevolgd, Dat er 

dus wel degelijk hinderpalen worden aangevoerd. Het is bijgevolg flagrant onzorgvuldig van verwerende 

partij om hier onvoldoende rekening mee te houden! 

Verwerende partij faalt er in, hier rekening mee te houden in het nemen van zijn beslissing. 

Dat de verwerende partij rekening diende te houden met de specifieke situatie, het volledig dossier van 

verzoeker en alle aangehaalde elementen en stukken en het geheel van elementen, met betrekking tot 

de beslissingen. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur les moyens réunis à titre liminaire, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9 bis de la Loi, 

la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire 

belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des 

circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure.  

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Enfin, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très 

large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de 

motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet.  

 

3.2. En l’occurrence, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, 

de façon circonstanciée et méthodique, abordé les principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour du requérant et a adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, 

pour chacun d’eux, qu’il ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition 

légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine 

pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale.  
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Le premier acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de motivation formelle, 

car requérir davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des 

motifs de sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 

 

3.3. S’agissant de la longueur du séjour et de l’intégration du requérant, le Conseil estime que la partie 

défenderesse a motivé à juste titre à cet égard que «À titre de circonstance exceptionnelle empêchant 

son retour dans son pays d'origine, le requérant fait valoir la durée de son séjour et la qualité de son 

intégration. Il dit en effet être en Belgique depuis 2010 et y être intégré. Il a créé un réseau social sur le 

territoire ; il s'exprime en néerlandais et il a suivi une formation. Cependant, rappelons que l'intéressé 

doit démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation 

de séjour dans son pays d'origine (Conseil d'Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002), or on ne voit pas en 

quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger 

en vue d'y lever les autorisations de séjour requises (Conseil d'Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002 ; 

C.C.E., 22.02.2010, n°39.028). La longueur de son séjour et la qualité de son intégration ne constituent 

donc pas des circonstances valables. » Le Conseil considère en effet que ces éléments sont autant de 

renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté du requérant de séjourner sur le territoire 

belge mais non une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans son pays d’origine afin d’y 

accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour. Dès lors, en 

relevant la longueur du séjour et l’intégration en Belgique invoquées par le requérant et en estimant que 

celles-ci ne constituent pas une circonstance exceptionnelle, la partie défenderesse a valablement 

exercé son pouvoir d’appréciation et a suffisamment et adéquatement motivé sa décision. Pour le 

surplus, le Conseil constate que le développement du moyen vise en réalité le Conseil à substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse ce qui dépasse le cadre du présent contrôle, la partie 

requérante restant en défaut de démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie 

défenderesse. 

 

3.4. Quant à l’argumentation relative à l’article 3 CEDH, le Conseil rappelle que c'est à l’étranger, qui a 

introduit une demande d’autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’il se trouve dans les conditions 

légales fixées par l’article 9 bis de la Loi et, partant, d’établir dans son chef l’existence des circonstances 

exceptionnelles faisant obstacle à l’introduction d’une telle demande dans le pays d’origine ou dans le 

pays où il est autorisé au séjour. S'il incombe, en effet, le cas échéant à l'administration de permettre à 

l'administré de compléter son dossier, cette obligation doit en effet s'interpréter de manière raisonnable, 

sous peine de placer l’autorité administrative dans l'impossibilité de donner suite dans un délai 

admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. 

 

Ensuite, eu égard aux développements de la partie requérante en termes de demande, laquelle s’est 

limitée à énoncer que le requérant était depuis longtemps sur le territoire et « Que c’est dangereux pour 

lui de retourner a Belatus (sic) », le Conseil estime que la partie défenderesse a pu à bon droit estimer : 

« L'intéressé invoque également l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme relatif 

aux traitements inhumains et dégradants. Cependant, alors qu'il lui revient d'étayer ses assertions (C.E., 

13 juil.2001, n° 97.866), le requérant n'explique pas en quoi un retour temporaire dans son pays 

d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention Européenne des 

Droits de l'Homme. Aussi, un retour temporaire en en Biélorussie en vue de lever les autorisations 

requises pour permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant 

au sens de l'article 3 de la CEDH (C.E , 11 oct. 2002, n°n 1.444) et n'est donc pas une violation de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme. Cet élément ne pourra valoir de circonstance 

exceptionnelle ». En termes de requête la partie requérante ne conteste pas utilement cette motivation, 

se limitant à arguer que le requérant a tout laissé derrière lui quand il est arrivé sur le territoire et qu’il ne 

connaît personne et que personne ne peut prendre soin de lui ou l’héberger, le Conseil relève que ces 

éléments sont invoqués pour la première fois en termes de recours et sont dès lors irrecevables dans le 

cadre du présent contrôle de légalité.  

 

3.5. Quant à la proportionnalité de la décision, en termes de recours elle conteste que le requérant a 

profité de l’illégalité de sa situation pour en tirer un avantage et rappel que sur 6 ans il a été 4 ans et 

demi en situation légale. A l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observation, le Conseil 

constate qu’au moment de sa demande de requérant était en situation illégale et que dès lors la partie 

défenderesse a pu à bon droit conclure : « Enfin, en ce qui concerne la proportionnalité de la présente 

décision, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'un tel retour pour celui qui aspire au 

séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées par rapport au but poursuivi par le législateur. 

En effet, en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal, de retourner dans leur pays 
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d'origine, le législateur entend éviter que ces étrangers ne puissent retirer avantage de l'illégalité de leur 

situation et que la clandestinité soit récompensée. De la sorte, rien ne permet de soutenir que cette 

obligation serait disproportionnée par rapport à la situation invoquée ». Pour le surplus, la partie 

requérante invite à nouveau le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse ce 

qui dépasse son controle et reste en défaut de démontrer en quoi la balance des intérêts est 

disproportionnée. 

 

3.6. Force est enfin de constater que la partie requérante ne critique nullement autrement la teneur de la 

motivation du premier acte attaqué. Dans cette perspective, le Conseil conclut que la partie 

défenderesse a pu valablement déclarer irrecevable la demande du requérant.  

 

3.7. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire notifié au requérant en même temps que la décision 

d’irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour, la partie requérante invoque à nouveau l’article 

3 CEDH à l’aune de la demande de séjour mais également au moment de la délivrance dudit acte.  

 

Le Conseil constate qu’en termes de requête, la partie requérante n’étaye nullement ses propos quant à 

un risque d’atteinte actuel à l’article 3 CEDH, lesquels ne sont que de pures supputations. Pour le 

surplus, il renvoie au raisonnement développé au point 3.4. du présent arrêt. Enfin, quant à la 

circonstance que le requérant aurait un casier judiciaire vierge, le Conseil constate que cet élément 

n’est nullement pertinent dans le constat opéré par la partie défenderesse en vertu duquel il n’est pas en 

porteur des documents requis à l’article 2 de la Loi en l’occurrence, il n’est pas en possession d’un 

passeport revêtu d’un visa valable.  

 

3.8. Il résulte de ce qui précède que les moyens pris ne sont pas fondés. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mars deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY , greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


