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 nr. 195 553 van 27 november 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. BOTTELIER 

Kortrijksestraat 35 

8501 KORTRIJK-HEULE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn en die handelen in 

eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun kinderen X (thans meerderjarig), X, X, X, X en 

X, op 15 januari 2016 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

19 november 2015 waarbij een 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 niet-ontvankelijkheid van een verblijfsaanvraag (bijlage 42). 

 

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 22 september 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 oktober 

2017. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. BOTTELIER verschijnt 

voor de verzoekende partijen en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers dienen bij aangetekend schrijven van 3 maart 2015 een aanvraag in om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet).  

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 19 november 2015 een beslissing, ten aanzien van de tweede verzoekende partij (hierna: 

verzoekster) en haar minderjarige kinderen, waarbij de verblijfsaanvraag zoals bedoeld in punt 1.1. 

onontvankelijk wordt verklaard. Deze beslissing, die op 16 december 2015 aan verzoekster ter kennis 

wordt gebracht, luidt als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 03.03.2015 werd 

ingediend door : 

[…] 

 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

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

buitenland. 

 

Betrokkene wist dat haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure 

en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Haar eerste asielaanvraag werd 

afgesloten op 01.04.2010 met een beslissing van weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire 

bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Haar tweede asielaanvraag werd 

afgesloten op 04.03.2015 met een beslissing ‘niet-in-overwegingname’ door het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. De derde asielaanvraag van betrokkene werd 

afgesloten op 17.09.2015 met de beslissing ‘beroep verworpen’ door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. De duur van de procedures – namelijk één jaar en vijf maanden voor de 

eerste, 16 dagen voor de tweede en vier maanden voor de laatste – was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden. 

 

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) 

 

Betrokkene wijst op het feit dat er nog drie annulatieberoepen bij de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen hangende zijn. Met name tegen de weigeringsbeslissingen d.d. 07.03.2013 en d.d. 

30.04.2014 inzake aanvragen 9ter en tegen de weigeringsbeslissing d.d. 16.10.2014 inzake haar 

aanvraag 9bis. Echter, dit verhindert betrokkene niet om haar aanvraag in te dienen bij de daartoe 

bevoegde diplomatieke vertegenwoordiging. Dergelijke procedures hebben geen schorsende werking 

en staan bijgevolg ook geen uitvoeringsmaatregelen in de weg. Dit element kan dan ook niet aanvaard 

worden als buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat haar jongste kind, [A.-R.], extreem prematuur geboren werd, een 

hersenbloeding kreeg, een neurochirurgische ingreep onderging en dat hij tot op heden de gevolgen 

ondervindt van zijn gecompliceerde geboorte. Betrokkene wijst erop dat haar kind een aangepaste 

medisch-pedagogische begeleiding en opvolging met een zekere continuïteit nodig heeft en dat deze 

zorg niet beschikbaar is in het land van herkomst. Ze benadrukt dat haar zoon kampt met een ernstige 

mentale handicap, met meervoudige stoornissen en dat een terugkeer naar het land van herkomst een 

schending zou uitmaken van artikel 3 EVRM. Ze wijst erop dat de bewijslast, dat er wel aangepast 

buitengewoon onderwijs beschikbaar zou zijn in het land van herkomst, bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken zou liggen. M.b.t. de medische elementen merken we op dat deze reeds tweemaal 

ten gronde werden onderzocht door de bevoegde dienst en niet werden weerhouden en dat er 

bovendien samen met de laatste negatieve beslissing een bevel om het grondgebied te verlaten werd 

afgeleverd. M.b.t de medische stukken die werden toegevoegd aan huidige aanvraag 9bis, met name 

een opvolgingsverslag d.d. 10.04.2014, een attest van FOD Sociale Zekerheid d.d. 26.02.2013 en een 

medisch attest d.d. 06.09.2012 merken we op geen enkel voorgelegd attest van recente datum is. Alle 
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voorgelegde stukken die betrekking hebben op de medische situatie van [A.-R.] zijn meer dan een jaar 

oud. Het is dus niet mogelijk om de actualiteit van de medische problemen vast te stellen daar 

betrokkene geen recente bewijzen voorlegt. M.b.t. het feit dat haar kind een zware mentale handicap 

zou hebben die een aangepast medisch-pedagogische begeleiding zou vereisen, merken we ten eerste 

op dat uit het attest van FOD Sociale Zaken duidelijk blijkt dat het hier niet gaat om een ernstige 

handicap (het attest geeft een score van zes punten) en bovendien is het attest reeds vervallen sinds 

31.03.2015 en legt betrokkene geen nieuw attest voor. We stellen dus vast dat betrokkene op dit 

moment niet aantoont dat haar zoon een handicap heeft. Bovendien blijkt uit het opvolgingsverslag van 

10.04.2014 van het COS Gent dat het kind wordt georiënteerd naar het gewone kleuteronderwijs omdat 

hij in het buitengewoon onderwijs in een te zwakke groep terecht zal komen gezien zijn mogelijkheden. 

We stellen dus vast dat er geen sprake is van nood aan buitengewoon onderwijs voor dit kind maar 

integendeel dat hij bekwaam is om het gewone kleuteronderwijs te volgen met intensieve begeleiding 

door een revalidatiecentrum. We stellen dus vast dat in casu het niet om een ernstige mentale handicap 

gaat, dat [A.-R.] geen nood heeft aan buitengewoon onderwijs maar wel aan begeleiding door een 

revalidatiecentrum. Betrokkene toont niet aan dat er in haar land van herkomst geen revalidatiecentra 

bestaan die de begeleiding van haar zoon op zich kunnen nemen. Verder wijzen we erop dat 

betrokkene geen enkel bewijs voorlegt dat deze voorgestelde revalidatie ook effectief is opgestart noch 

dat haar zoon effectief kleuteronderwijs volgt. Evenmin toont betrokkene aan dat er nog steeds 

thuisbegeleiding plaatsvindt, de voorgelegde stukken m.b.t. thuisbegeleiding dateren uit 2012 en 2013. 

Deze elementen kunnen dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkene verwijst in dit kader ook naar verschillende rapporten, met name naar het verslag ‘landinfo: 

report “Chechnya and Ingushetia Health Services”, naar het verslag van ‘Organisation Suisse d’aide aux 

refugiés’ “Tchétchénie traitement des PTSD” en naar het advies van UNICEF van maart 2012 m.b.t. het 

Kosovoprogramma. We stellen echter vast dat het eerste verslag letterlijk vermeldt dat er in Grozny een 

revalidatiecentrum bestaat voor kinderen dat beschikt over 120 bedden en dat er ook een 

psychoneurologisch ziekenhuis voor kinderen in Grozny is waar pediaters, neurologen, psychiaters, 

fysiotherapeuten, spraaktherapeuten, masseurs, verpleegster en leraars werken. Betrokkene toont niet 

aan dat ze geen beroepen op één van beiden zou kunnen doen. Het tweede rapport heeft betrekking op 

de behandeling van PTSD en heeft dus geen betrekking op dit dossier daar [A.-R.] niet lijdt aan PTSD. 

Het UNICEF-rapport handelt over de situatie in Kosovo terwijl betrokkene afkomstig is uit Rusland. 

Bovendien merken we op dat deze rapporten over de algemene situatie gaan in de regio van herkomst 

maar dat betrokkene geen enkel persoonlijk bewijs levert dat haar zoon niet de nodige zorgen zal 

krijgen of dat deze zorgen hem geweigerd zouden worden. Dit element kan dan ook niet aanvaard 

worden als buitengewone omstandigheid. Bovendien werd de beschikbaarheid van medische zorgen in 

het land van herkomst reeds uitvoerig onderzocht in het kader van de verschillende aanvragen 9ter. 

Betrokkene voegt geen enkel nieuw element toe, met betrekking tot de beschikbaarheid van medische 

zorgen in het land van herkomst, aan de elementen die zij reeds tijdens haar aanvragen 9ter naar voor 

bracht en die niet werden weerhouden door de bevoegde dienst. De elementen ter ondersteuning van 

huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van de 

dienst 9ter. 

 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dient verzoeker haar beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel 

bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. 

De algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. De aanvraag kan in 

het land van herkomst gebeuren. 

 

Betrokkene beroept zich verder op het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, met name 

op artikels 24, 27 en 29. Wat dit aangehaalde Verdrag van de Rechten van het Kind betreft; de Raad 

van State heeft gesteld dat dit Verdrag in zijn geheel geen directe werking heeft (RvS, arrestnr. 100.509 

van 31.10.2001, RVV nr. 107.646 van 30.07.2013, RVV nr. 107.495 dd 29.07.2013, RVV nr. 107.068 

van 22.07.2013 en RVV nr. 106.055 van 28.06.2013). Deze verdragsbepalingen zijn geen duidelijke en 

juridisch volledige bepalingen die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven 

plicht om op een welbepaalde wijze te handelen opleggen. Aan deze bepalingen moet derhalve een 

directe werking worden ontzegd (cf. RvS 28 juni 2001, nr. 97 206). De bepalingen van het VN 

Kinderrechtenverdrag volstaan wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf 

niet om toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of 
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vervollediging noodzakelijk is. In deze zin kan verzoekster de rechtstreekse schending van het 

Kinderrechtenverdrag niet dienstig inroepen. 

 

Betrokkene beroept zich verder op het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, met 

name op artikel 7.2, artikel 11, artikel 15, artikel 24 en artikel 28. We merken echter op dat betrokkene 

zich niet nuttig op dit verdrag kan beroepen daar het attest van de FOD Sociale Zaken dat haar zoon A.-

R. aanmerkt als persoon met een handicap reeds vervallen is sinds 31.03.2015 en betrokkene geen 

geldig attest voorlegt. 

 

Het feit dat haar kinderen hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch 

een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Bovendien heeft 

betrokkene steeds geweten dat de scholing van haar kinderen plaatsvond in precair verblijf en dat hun 

opleiding in België mogelijk slechts een tijdelijke oplossing was om de ontwikkeling van de kinderen toch 

zo normaal mogelijk te laten verlopen. Bovendien stellen we vast dat betrokkene geen enkel bewijs 

voorlegt dat haar kinderen ook op dit moment nog schoollopen in België. Er wordt geen enkel attest 

voorgelegd dat betrekking heeft op het huidige schooljaar. Dit element kan dan ook niet aanvaard 

worden als buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkene verwijst naar verklaringen afgelegd door staatssecretaris Theo Francken en stelt dat deze 

verklaringen verwachtingen hebben gewekt die gehonoreerd dienen te worden omdat anders het 

vertrouwen in het bestuur misleid wordt. Echter, betrokkene toont niet aan dat ze valt onder wat de 

staatssecretaris actieve migratie noemt in zijn verklaringen. Betrokkene legt geen arbeidscontract voor, 

evenmin legt haar meerderjarige zoon [T.] een arbeidscontract voor. M.b.t. haar kinderen toont 

betrokkene niet aan dat ze zelfs maar hun opleiding volmaakt hebben. De voorgelegde attesten tonen 

aan dat haar oudste zoons, [T.] en [A.], niet slaagden in hun opleiding en het jaar moesten overdoen. 

Het is dan ook absoluut niet zeker dat haar zoons ooit tewerkgesteld kunnen worden in het 

knelpuntberoep waarvoor zij studeren. Betrokkene toont op geen enkele manier aan dat zij en haar 

kinderen vallen onder de noemer ‘actieve migratie’. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet aantoont waarom de uitspraken omtrent actieve 

migratie bij haar en haar gezin gerechtvaardigde verwachtingen gewekt zou hebben. 

 

Verwijzing naar regularisatiebeslissingen van “gelijkaardige dossiers” en het inroepen van het 

gelijkheidsbeginsel vormt geen uitzonderlijke omstandigheid. Het is aan betrokkene om de 

overeenkomsten aan te tonen tussen de eigen situatie en de situatie waarvan zij beweert dat ze 

vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13/07/2001). Men kan er immers niet zonder meer 

van uitgaan dat de omstandigheden waarin verzoeker verkeert analoog zijn met degene waaraan zij 

refereert. Ook het feit dat andere vreemdelingen van een verblijfsregularisatie hebben kunnen genieten 

brengt niet ipso facto een verblijfsregularisatie voor de betrokkene met zich mee, noch vormt dit een 

buitengewone omstandigheid die een tijdelijke terugkeer naar het land van herkomst verhindert of 

bemoeilijkt. Overigens wordt elk dossier naar aanleiding van een regularisatieaanvraag individueel 

onderzocht. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokken niet beschouwd kan worden als een gevaar voor 

de openbare orde of nationale veiligheid en dat ze over een blanco strafblad zou beschikken, dient 

opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich 

houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

De elementen van integratie (met name het feit dat betrokkene goed geïntegreerd zou zijn, dat ze de 

cursus maatschappelijke integratie met regelmaat gevolgd zou hebben, dat de kinderen opleidingen 

zouden volgen voor knelpuntberoepen, dat de kinderen zonder twijfel binnen zeer korte termijn 

tewerkgesteld zouden kunnen worden, dat ze via hun tewerkstelling zouden willen bijdragen aan de 

Belgische maatschappij en dat ze een attest van de cursus maatschappelijke oriëntatie voorlegt) 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).” 

 

 

1.3. Eveneens op 19 november 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris, ten aanzien van 

de eerste verzoekende partij (hierna: verzoeker), een beslissing tot niet-ontvankelijkheid van een 
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verblijfsaanvraag. Deze beslissing, die op 16 december 2015 aan verzoeker ter kennis wordt gebracht, 

luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 1/1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 1/2, §§ 2 en 

3 vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

 

Wordt de verblijfsaanvraag die op 03.03.2015 door de hieronder geïdentificeerde betrokkene ingediend 

werd om de volgende reden onontvankelijk verklaard : 

 

X hij heeft niet bewezen dat hij/zij de door hem te betalen retributie betaald heeft; 

 

[…]” 

 

2. Over de ontvankelijkheid en de rechtspleging 

 

2.1. Artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de beroepen bedoeld in artikel 39/2 

van deze wet voor de Raad kunnen worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een 

benadeling of van een belang. Aangezien de eerste bestreden beslissing niet is gericht aan verzoeker, 

ontbeert hij de vereiste hoedanigheid om in eigen naam tegen deze beslissing een beroep tot 

nietigverklaring in te dienen en heeft hij geen voldoende persoonlijk en direct belang bij de vordering 

(RvS 19 augustus 2005, nr. 148.268; RvS 28 februari 2008, nr. 180.171; RvS 29 mei 2008, nr. 183.531). 

Dezelfde vaststelling geldt voor het beroep tot nietigverklaring ingesteld door verzoekster tegen de 

tweede bestreden beslissing. Het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de eerste bestreden 

beslissing is, voor wat betreft verzoekster ontvankelijk voor zover ze optreedt in eigen hoofde en tevens 

voor zover ze samen met verzoeker optreedt als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige 

kinderen.    

 

2.2. A. K. is ondertussen meerderjarig geworden en wordt geacht het beroep in eigen naam verder te 

zetten voor zover het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing. Hij wordt samen met de tweede 

verzoekende partij hierna aangeduid als verzoekers.   

 

3. Onderzoek van het beroep gericht tegen de eerste bestreden beslissing, met name de beslissing tot 

onontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag conform artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

3.1. In een eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, wordt de schending aangevoerd 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheids-

beginsel, het vertrouwensbeginsel en het redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

 

Verzoekers verstrekken volgende toelichting bij hun middel: 

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te 

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

zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen 

(RvS. 17 januari 2007, nr. 166.860; RvS. 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt hierbij in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheids-

beginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing haar oordeel moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken (RvV nr. 80.585 

van 2 mei 2012). 

 

De bestreden beslissing stelt: 

 

“de aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheden waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

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

buitenland.” 
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Vooreerst dient hieromtrent benadrukt dat buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis 

Vreemdelingenwet zijn “omstandigheden die het onmogelijk OF bijzonder moeilijk maken om de 

aanvraag in het land van herkomst in te dienen” (zie L. DENYS, Overzicht van het Vreemdelingenrecht, 

UGA, Kortrijk, 2012, p. 91). 

 

Of nog: 

 

“Buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis Vreemdelingenwet zijn die omstandigheden 

die het voor de betrokkene zeer moeilijk tot onmogelijk maken om naar de bevoegde Belgische 

diplomatieke post te gaan om een recht op verblijf aan te vragen conform het artikel 9, al. 2 van de 

Vreemdelingenwet.” 

 

(RvS 27 oktober 2004, nr. 136.791, Rev.dr.étr. 2004, 593) 

 

Dit maakt dat er aldus TWEE vormen van buitengewone omstandigheden bestaan: 

 

- De redenen die het een verzoeker “onmogelijk” maken dit verzoek in te dienen in de bevoegde 

Belgische diplomatieke post; 

- De redenen die het een verzoeker “zeer moeilijk” maken dit verzoek in te dienen in de bevoegde 

Belgische diplomatieke post. 

 

Het woord ‘moeilijk’ wordt in het woordenboek Van Dale gedefinieerd als: 

 

“moei-lijk (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord): 

1 slechts met inspanning op te lossen, te doen: een moeilijke kwestie; moeilijk over iets kunnen 

oordelen; ergens moeilijk over doen allerlei bezwaren opperen 

2 lastig in de omgang; humeurig: een moeilijk karakter; een moeilijke jongen” 

 

(www.vandale.nl) 

 

Dit maakt aldus dat “zeer moeilijk” in de zin van “buitengewone omstandigheden” in de zin van artikel 

9bis Vw. (zoals te weerhouden conform bovenstaande rechtspraak en rechtsleer) dient te worden 

omschreven als “slechts met zeer veel inspanning op te lossen” ofte “een moeilijke kwestie”. 

 

Er dient aldus benadrukt dat iets niet per definitie onmogelijk moet zijn om een buitengewone 

omstandigheid in de zin van artikel 9bis Vw. uit te maken. Het volstaat indien een verzoeker kan 

aantonen (mits begin van bewijs) dat het “slechts met zeer veel inspanning op te lossen” valt, minstens 

een “moeilijke kwestie mits allerlei bezwaren” uitmaakt om diens verzoek tot verblijfsmachtiging in te 

dienen in diens land van herkomst om op ontvankelijke wijze een verzoek tot verblijfsmachtiging 

overeenkomstig artikel 9bis Vw. in te dienen. 

 

Dit is om meerdere redenen wel degelijk ontegensprekelijk het geval in casu : 

 

- De mentale handicap met bijhorende meervoudige stoornissen en pedagogische problematiek in 

hoofde van kind [A.-R. K.] wordt ten onrechte volkomen weg geminimaliseerd door verweerder. 

 

Per medisch attest (dd. oktober 2014) van kinderarts dr. Johan COLPAERT van het AZ Groeninge te 

KORTRIJK is een goede follow-up en mantelzorg noodzakelijk voor [A.-R.]. De dokter stelt zich openlijk 

de vraag of deze opvolging beschikbaar is in het land van herkomst (stuk 21 bij verzoek 9ter). 

 

Deze strikt noodzakelijke en intensieve therapeutische opvolging en opvoeding in een 

revalidatiecentrum is niet beschikbaar in het land van herkomst van verzoekers (Tsjetsjenië): 

 

“Dans le Caucase du Nord, et plus particulièrement en Tchétchénie, le secteur de la santie publique 

manque d’un équipement médical de base et de médicaments. 

 

(…) les traitements médicaux disponibles en Tchétchénie sont basiques et qui soulève le problème du 

manque de personnel qualifié et formé.” 

 

(http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1318071105_tschetschenien-behandlung-von-ptsd.pdf)  

http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1318071105_tschetschenien-behandlung-von-ptsd.pdf
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Verweerder kan niet gevolgd worden in diens standpunt dat bovenstaande bron inzake gebrek aan 

nodige medisch-pedagogische opvolging niet relevant is gezien het kind niet lijdt aan een PTSD. 

 

Immers stelt een ander/gelijkluidend verslag tevens: 

 

MSF told Landinfo that children with a disability are a taboo issue. People do not want it to be known 

that they have a disabled child. There is limited assistance at schools for children with special needs. 

There is some provision for extra teaching lessons, but this must be paid for privately. 

(…) they were told that there is lack of paediatricians at the hospital. The hospital management also said 

that the technical equipment at the hospital was very poor. (…) It was also noted that the training of 

technical personnel is a problem, but no further details were given about this. “ 

 

(Bron: http://www.landinfo.no/asset/2322/1/2322_1.pdf) 

 

Er kan bijgevolg niet ontkend of geminimaliseerd worden dat [A.-R.] geen aangepast onderwijs noch 

opvolging kan volgen in zijn land van herkomst, terwijl zelfs als er onderwijs/opvolging aanwezig is dit 

hem gezien zijn ernstige mentale handicap met o.a. spel-, denk- en taalstoornis niet toegankelijk is, 

minstens dat vaststaat dat het kind, indien hij in Tsjetsjenië onderwijs moeten volgen, ernstige 

problemen hierbij zal ondervinden. 

 

Minstens maakt deze situatie het voor verzoekers wel degelijk “een moeilijke zaak” om hun verzoek tot 

verblijfsmachtiging in België in te dienen. Anders oordelen holt het begrip “buitengewone omstandig-

heid” alsook het woord “moeilijk” immers volkomen uit. 

 

- Daarnaast zijn er de studies van de anderen kinderen, waarbij het verlies van een jaar of het 

onderbreken van een schoolopleiding wel degelijk een buitengewone omstandigheid uitmaakt (ten 

andere door de voormalige Staatssecretaris De Block evenzoveel bevestigd in het dossier van de heer 

Scott Manyo). 

 

[Z.K.] […] is sedert september 2010 ingeschreven in de St.-Amandusbasisschool te Kortrijk, alwaar hij 

regelmatig de lessen volgt (stuk 10). 

 

[K.K.] […] en [Z.K.] […] lopen school in het buitengewoon lager onderwijs ‘De Brug’ te KORTRIJK (stuk 

9 B, C bij verzoek 9bis). De beide meisjes volgen er dagelijks les in een aangepaste pedagogische 

eenheid (type-1). Specifiek voor [Z.] vermeldt de directrice dat zij sinds 1 september 2014 les volgt in 

een eindklas. Het is van groot belang dat [Z.] haar buitengewoon basisonderwijs in juni 2015 kan 

vervolledigen, gezien zij hierdoor haar attest van het buitengewoon basisonderwijs op zak heeft (stuk 9 

C bij verzoek 9bis). 

 

Ook [Z.K.] […] was ingeschreven als regelmatige leerling in ‘De Brug’ (stuk 9A bij verzoek 9bis). Op 

heden volgt [Z.] een opleiding ‘Kappersmedewerker’ aan het BuSo ‘De Kouter’ te KORTRIJK (stuk 8 bij 

verzoek 9bis). Alwaar het aantal kappers de voorbije jaren zienderogen is gedaald, kan deze opleiding 

alleen maar als positief worden aanzien. 

 

De op een na oudste zoon van het gezin, [A.K.] […], volgt de opleiding ‘Interieurbouwer’ aan het Buso 

‘De Kouter’ (stuk 7 bij verzoek 9bis). 

 

Indien we de functie ‘interieurbouwer’ opzoeken op internet, blijkt na enkele muisklikken al snel dat ook 

in deze branche zeer veel vraag is naar dit profiel. De RVA vermeldt aangaande de beroepen waarvoor 

een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat o.a.: houtbewerking en houtconstructies (ongeacht de 

specialiteit, o.m. meubelmaker, schrijnwerker (ongeacht de specialiteit inbegrepen aluminium...), zager, 

timmerman,...). 1 Ook op de website van de VDAB worden verscheidene interieurbouwers aangestipt 

als knelpuntberoep, namelijk binnenschrijnwerkers, monteurs, trappenmakers,… 2. Het is bijgevolg 

evident dat de dag dat [A.] zijn diploma behaalt, hij ongetwijfeld onmiddellijk aan de slag zal kunnen. 

 

Wanneer de cumul van bovenstaande wordt genomen, ziet elk normaal redelijk weldenkend mens dat 

het verzoeker niet “normaal/eenvoudig” doch wel degelijk “moeilijk” in de zin van “slechts met veel 

inspanning op te lossen” valt en bijgevolg wél degelijk – minstens bovenstaande elementen 

samengenomen – een buitengewone omstandigheid in hoofde van verzoekers uitmaakt. 
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Bovendien beroepen verzoeker zich op het vertrouwensbeginsel n.a.v. de veelvuldige uitlatingen van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op dit punt. 

 

De huidige Staatssecretaris voor Asiel en Migratie liet zich alreeds meermaals uit i.v.m. de 

positieve/actieve economische invulling dat moet worden gegeven aan migratie: 

 

“Migratie is zo oud als de mensheid zelf en in essentie een positief verhaal. Een verhaal van hoop op 

verandering en vooruitgang. Of dat zou het toch moeten zijn. Maar het huidige migratiebeleid is 

onevenwichtig. Brengt migratie op dit moment wel vooruitgang? Een migratiebeleid waarin de actieve 

migratie maar een fractie uitmaakt van de balans is niet alleen economisch onverantwoord maar ook 

asociaal. 

 

Een nieuw migratieverhaal zet in op actieve migratie 

 

Voor de N-VA gaat het zelfs niet op de eerste plaats over het aantrekken van minder migranten. We 

moeten vooral selectiever durven zijn. Hoeveel migranten willen we aantrekken? Wie mag binnen en 

hoe gaan we die binnenhalen? Dat zijn vragen waar elke "sociaal-economische herstelregering" een 

antwoord op moet formuleren. Want de noodzaak van een weloverwogen actieve migratie wordt steeds 

groter in onze vergrijzende kennissamenleving. 

 

Een nieuw migratieverhaal zet daarom in op actieve migratie. Het streefdoel is minstens het Europese 

gemiddelde behalen waarbij 54 procent van de verblijfstitels wordt afgeleverd aan arbeids- (34 procent) 

en studiemigranten (20 procent). Ambitieus maar niet onhaalbaar. 

 

Zo pleiten wij onder andere voor een beurssysteem voor talentvolle studiemigranten, gezamenlijk 

gefinancierd door publieke en private partners. Met deze beurzen kunnen beloftevolle en innovatieve 

geesten van over de hele wereld zich ontwikkelen in en een band vormen met Vlaanderen. Zulke 

initiatieven zijn er nog veel te weinig. 

 

(http://www.theofrancken.be/mening/nationaal/nieuws/opinie/we-moeten-selectiever-durven-zijn-bij-het-

aantrekken-van-migranten) 

 

Verweerder stelt dat verzoekers niet aantonen dat ze vallen onder wat de Staatssecretaris actieve 

migratie noemt … gezien verzoekers geen arbeidscontract voorleggen. Deze opmerking komt nogal 

cynisch over voor een overheidsdienst, gezien het uiteraard evident is dat zij pas een 

arbeidsovereenkomst kunnen afsluiten wanneer zij vooreerst een verblijfsmachtiging (desgevallend voor 

één jaar) verkrijgen via hun verzoek tot verblijfsmachtiging overeenkomstig art. 9bis Vw. 

 

“Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat inhoudt dat de gerechtvaardigde 

verwachtingen die door het bestuur bij de rechtsonderhorigen zijn gewekt, zo enigszins mogelijk moeten 

worden gehonoreerd, op gevaar af anders het vertrouwen dat de rechtsonderhorigen in het bestuur 

stellen, te misleiden. Als zodanig vormt het beginsel een tegengewicht voor de geringe 

voorspelbaarheid van het bestuursoptreden ten gevolge van de aan het bestuur toekomende 

beleidsvrijheid.” 

 

(OPDEBEEK, I. en VAN DAMME, M., Beginselen van behoorlijk bestuur, Die Keure, Brugge, 2006, p. 

349-350 met aldaar verwijzing naar M. SCHELTEMA, “Enkele gedachten over het vertrouwensbeginsel 

in het publiekrecht”, R.M. Themis 1984, 538). 

 

In casu is het vertrouwensbeginsel (in samenlezing met het redelijkheidsbeginsel en de motivatieplicht) 

wel degelijk geschonden. De Staatssecretaris oefent in het kader van diens discretionaire bevoegdheid 

in de dagelijkse praktijk niet uit wat hij naar de burgerbevolking in de media toe communiceert om aldaar 

diens profiel van “hardliner” wat te milderen in de publieke opinie. Dergelijk handelen is niet correct en is 

strijdig met het vertrouwensbeginsel. Minstens wordt door verweerder niet afdoende gemotiveerd in de 

bestreden beslissing waarom van deze in de populaire media verkondigde standpunten afgeweken 

wordt.” 

 

3.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

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

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

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 
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correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Het redelijkheidsbeginsel wordt geschonden wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich 

tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen.   

 

Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur 

krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 

93.104; RvS 25 februari 2009, nr. 190.792). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij 

een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd 

(RvS 28 januari 2008, nr. 179.021; RvS 23 december 2008, nr. 189.168). 

 

3.3. Artikel 9bis, §1, eerste lid 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.” 

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die vervat is 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. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van 

deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot 

een verblijf te worden gemachtigd indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Buiten-

gewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn omstandigheden die 

het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te doen op de 

bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

 

3.4. 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. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

3.5. Het staat in voorliggende zaak niet ter discussie dat verzoekers beschikken over een identiteits-

document in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Verweerder oordeelde echter dat de door 

verzoekers aangebrachte gegevens niet toelieten te besluiten dat zij hun aanvraag om tot een verblijf te 

worden gemachtigd niet kon indienen via de, in artikel 9 van de Vreemdelingenwet voorziene, reguliere 

procedure en dat deze aanvraag daarom onontvankelijk was.  

 

3.6. Waar verzoekers een uitgebreid theoretisch betoog voeren omtrent het begrip “buitengewone 

omstandigheden”,  tonen zij niet aan dat dit begrip door verweerder in casu verkeerdelijk werd ingevuld. 

In zoverre verzoekers stellen dat buitengewone omstandigheden niet vereisen dat zij elementen 

aantonen die het hen per definitie onmogelijk maken terug te keren naar hun herkomstland, merkt de 

Raad op dat dergelijks niet wordt voorgehouden in de bestreden beslissing, minstens tonen verzoekers 

dit niet aan.  
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3.7. Wat betreft de medische problematiek van het minderjarig kind, A.-R, dient de Raad op te merken 

dat verweerder zowel aangaande de strikt medische elementen als de pedagogische elementen 

uitvoerig motiveerde in de eerste bestreden beslissing. Zo werd gesteld dat de medische elementen 

reeds tweemaal ten gronde werden onderzocht door de bevoegde diensten en dat de stukken die bij 

huidige aanvraag worden gevoegd betrekking hebben op de situatie van één jaar geleden, zodat op 

basis hiervan het actueel karakter van de medische problematiek niet kan worden vastgesteld. Wat 

betreft de aangepaste medisch-pedagogische begeleiding van het minderjarig kind, werd gesteld dat: 

 - uit het attest van de FOD sociale zaken – dat reeds is vervallen – niet blijkt dat het om een ernstige 

handicap gaat, waar deze een score van zes punten geeft; 

- uit het opvolgingsverslag blijkt dat het kind wordt georiënteerd in het gewone kleuteronderwijs met 

intensieve begeleiding door een revalidatiecentrum, omdat hij in het buitengewoon onderwijs in een te 

zwakke groep zal terechtkomen gezien zijn mogelijkheden; 

- niet aangetoond wordt dat er in het land van herkomst geen revalidatiecentra bestaan; 

- geen bewijs voorligt dat de voorgestelde revalidatie ook effectief is opgestart en het kind effectief reeds 

kleuteronderwijs volgt, evenmin dat er nog steeds thuisbegeleiding plaatsvindt; 

- in het rapport “landinfo: report Chechny and Ingushetia Health Services” letterlijk wordt vermeld dat er 

in Grozny een revalidatiecentrum bestaat voor kinderen dat beschikt over 120 bedden en dat er ook een 

psychoneurologisch ziekenhuis voor kinderen is waar pediaters, neurologen, psychiaters, fysio-

therapeuten, spraaktherapeuten, masseurs, verpleegsters en leraars werken, waarbij verzoekster niet 

aantoont niet op één van deze centra een beroep te kunnen doen; 

- het rapport “Organisation Suisse d’aide aux refugiés” betrekking heeft op PTSD, waar het kind niet aan 

lijdt; 

- het UNICEF-rapport betrekking heeft op Kosovo, waar verzoekers afkomstig zijn van Rusland; 

- voormelde rapporten hoe dan ook betrekking hebben op een algemene situatie, waarbij geen 

persoonlijk bewijs voorligt dat het minderjarig kind niet de nodige zorgen zal verkrijgen of dat deze hem 

geweigerd zouden worden; 

- de beschikbaarheid van de medische zorgen reeds uitvoerig werd onderzocht in het kader van de 

verschillende aanvragen op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, waarbij thans geen nieuw 

element voorligt dat een andere beoordeling wettigt dan die van de dienst 9ter.  

 

3.8. Waar verzoekers met verwijzing naar een medisch attest van dr. J.C. van oktober 2014 de 

beschikbaarheid van de vereiste opvolging voor de medische problematiek van het minderjarig kind A.-

R. in vraag stellen, wijst de Raad erop dat verzoekers niets inbrengen tegen de vaststelling in de 

bestreden beslissing dat de beschikbaarheid van de strikt medische zorgen reeds uitvoerig werd 

onderzocht in het kader van de verschillende verblijfsaanvragen om medische redenen. Door andermaal 

te verwijzen naar een medisch attest dat reeds aan de beoordeling van de bevoegde dienst inzake 

medische regularisaties werd voorgelegd en hun overtuiging dat de medische kwestie wordt 

geminimaliseerd door de verwerende partij, brengen verzoekers dit motief niet aan het wankelen. 

Verzoekers kunnen niet dienstig de via artikel 9ter van de Vreemdelingenwet beoordeelde medische 

kwestie heropenen via een beroep dat is gericht tegen een beslissing waarbij de aanvraag om 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard.    

 

3.9. Wat betreft hun argument dat de strikt noodzakelijke en intensieve therapeutische opvolging en 

opvoeding in een revalidatiecentrum niet beschikbaar zijn, verwijzen verzoekers nogmaals naar het 

landeninfo-rapport zoals ze het reeds gedaan hadden in hun in punt 1.1 bedoelde aanvraag. Verzoekers 

stellen – onder citering van een deel van dit rapport – dat niet kan worden ontkend of geminimaliseerd 

worden dat het minderjarig kind “geen aangepast onderwijs, noch opvolging kan volgen in zijn land van 

herkomst” en dat dit niet toegankelijk is, minstens dat vaststaat dat als het kind in Tsjetsjenië onderwijs 

moet volgen, hij ernstige problemen hierbij zal ondervinden. Met dit betoog – dat andermaal 

voornamelijk een herhaling van het betoog betreft dat reeds in de verblijfsaanvraag kon worden gelezen 

– gaan verzoekers evenwel volledig voorbij aan het gegeven dat verweerder enerzijds stelde dat niet 

blijkt dat het minderjarig kind aangepast onderwijs nodig heeft, doch wordt georiënteerd in het gewone 

kleuteronderwijs en dat anderzijds in hetzelfde rapport wordt aangegeven dat er in Grozny een 

revalidatiecentrum en een psycho-neurologisch ziekenhuis voor kinderen bestaat, waarvan verzoekers 

niet aantonen dat zij hierop geen beroep kunnen doen. Verzoekers gaan geenszins concreet in op deze 

motieven. Met hun overtuiging dat het wel degelijk buitengewone omstandigheden betreffen en dat de 

verwerende partij door dit niet te aanvaarden, de medische elementen minimaliseert, tonen verzoekers 

niet aan dat de desbetreffende motieven van de bestreden beslissing getuigen van een kennelijk 

onredelijke of onzorgvuldige optredende overheid. Zij tonen evenmin aan dat verweerder het begrip 

buitengewone omstandigheden zou uithollen.  
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3.10. Inzake de scholing – en het verlies van een jaar of de onderbreking van een schoolopleiding – van 

de overige kinderen, betogen verzoekers dat dit wel degelijk een buitengewone omstandigheid uitmaakt. 

Verzoekers baseren zich hiervoor op een dossier van een andere vreemdeling, waarbij zulks door de 

voormalige staatssecretaris zou zijn bevestigd. Hierbij dient de Raad evenwel op te merken dat – voor 

zover dergelijke loutere bewering zou moeten worden aangenomen – in de bestreden beslissing terecht 

werd gesteld dat elke verblijfsaanvraag individueel op zijn merites wordt beoordeeld. Met  een 

eenvoudige verwijzing naar een beslissing in het kader van een ander dossier, maken verzoekers 

geenszins aannemelijk dat de betrokken vreemdeling die zij in hun verzoekschrift aanhalen, zich in 

dezelfde omstandigheden bevond als hun gezin. Verder kan de Raad enkel opmerken dat verzoekers 

geenszins ingaan op het motief in de bestreden beslissing dat zij niet hebben aangetoond dat de 

overige kinderen geen scholing in het herkomstland kunnen verkrijgen. Evenmin brengen verzoekers 

iets in tegen het motief in de bestreden beslissing dat zij steeds hebben geweten dat de scholing van de 

kinderen plaatsvond in precair verblijf en dat hun opleiding in België mogelijk slechts een tijdelijke 

oplossing was. Ook laten zij het motief in de bestreden beslissing, dat geen schoolattest voorligt dat 

betrekking heeft op het huidig schooljaar, volledig onbesproken. Verzoekers sommen de opleidingen die 

de kinderen volgen op, doch de Raad kan niet inzien op welke wijze zij hiermee de kennelijke 

onredelijkheid van voormelde motieven zouden aantonen. Evenmin tonen zij dit aan door te 

benadrukken dat sommigen een opleiding volgen in een knelpuntenberoep. Waar verzoekers specifiek 

met betrekking tot het kind Z. stellen dat het van groot belang is dat zij haar buitengewoon 

basisonderwijs in juni 2015 kan vervolledigen, kan de Raad nog bijkomend opmerken dat niet blijkt dat 

zij nog enig actueel belang bij deze grief hebben. Er blijkt niet dat het kind Z., van wie in het 

verzoekschrift gesteld wordt dat  ze in juni 2015 haar attest van buitengewoon onderwijs kan behalen,   

intussen niet in de mogelijkheid zou zijn geweest om dit attest te behalen.  

 

3.11. Waar verzoekers nog verwijzen naar verklaringen van de staatssecretaris “in de populaire media” 

om in te zetten op actieve migratie, merkt de Raad op dat op grond van deze verklaringen bezwaarlijk 

een schending van het vertrouwensbeginsel kan worden weerhouden. Vooreerst merkt de Raad op dat 

uit de verklaringen van de staatssecretaris dat men zal inzetten op actieve migratie, niet kan worden 

afgeleid dat alle ingediende verblijfsaanvragen op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

zonder meer zullen worden ingewilligd indien er sprake is van een vorm van actieve migratie, zodat 

verzoekers – in zoverre zij reeds onder deze noemer vallen – geenszins aannemelijk maken dat bij hen 

een verwachting zou zijn gecreëerd dat zij tot verblijf zouden worden gemachtigd. Bovendien kunnen 

noch de staatssecretaris middels verklaringen, noch verzoekers voorbijgaan aan de verschillende fases 

voorzien in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, waarbij vooreerst dient te worden geoordeeld omtrent 

de ontvankelijkheid van de aanvraag. Hierbij dient verweerder te onderzoeken of verzoekers buiten-

gewone omstandigheden hebben aangevoerd die verantwoorden dat de verblijfsaanvraag in België 

wordt ingediend en, indien hij vaststelt dat geen dergelijke argumenten werden aangebracht zoals in 

casu, de verblijfsaanvraag onontvankelijk te verklaren. Er dient hierbij ook te worden benadrukt dat 

verweerder de werkwilligheid en mogelijkheid om te kunnen worden tewerkgesteld in een 

knelpuntenberoep niet geheel heeft genegeerd. Zo wordt in de bestreden beslissing aangegeven dat 

deze argumenten de gegrondheid van de aanvraag betreffen en bijgevolg niet in de ontvankelijkheids-

fase worden behandeld. Waar verzoekers nog ingaan op de passage van de beslissing tot onont-

vankelijkheid, waarin wordt gesteld dat zij niet aantonen dat dat zij en de oudste kinderen “vallen onder 

wat de staatssecretaris actieve migratie noemt in zijn verklaringen” en aangeven dat van hen niet kan 

worden verwacht een arbeidsovereenkomst over te maken gelet op de onwettige verblijfssituatie, kan dit 

betoog geen afbreuk doen aan voormelde, met name dat noch verzoekers noch verweerder middels 

verklaringen van de staatssecretaris kunnen voorbijgaan aan de bij wet opgelegde verschillende fases 

van een verblijfsaanvraag conform artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. De Raad kan niet meegaan in 

een discussie die duidelijk de gegrondheid van de verblijfsaanvraag betreft, met name of verzoekers en 

de kinderen tot een verblijf kunnen worden gemachtigd omdat zij actieve migranten zijn, wanneer de 

verblijfsaanvraag zich nog situeert in ontvankelijkheidsfase. Een betoog dat er in wezen toe strekt te 

worden ontslaan van de wettelijke verplichting tot het aantonen van buitengewone omstandigheden kan 

niet dienstig worden aangevoerd. Volledigheidshalve wijst de Raad er in deze ook op dat de bestreden 

beslissing verzoekers en de oudste kinderen, indien zij als actieve werkkrachten in België willen 

verblijven, niet verhinderen opnieuw naar België te komen. Zij kunnen hierbij een beroep doen op de 

daartoe geëigende verblijfsprocedure, met name de afgifte van een verblijfsmachtiging na het verkrijgen 

van de nodige vergunningen.   

 

3.12. In de mate dat verzoekers nog verwijzen naar een cumul van buitengewone omstandigheden, 

merkt de Raad op dat uit artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet kan worden afgeleid dat een 

element dat als een buitengewone omstandigheid werd aangevoerd, doch niet werd aanvaard bij gebrek 
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aan bewijs of omdat het niet toeliet te besluiten dat de aanvraag niet bij de bevoegde diplomatieke of 

consulaire post kon worden ingediend, anders zou moeten beoordeeld worden ingeval het wordt 

gecombineerd met andere elementen die zelf ook niet bewezen of aanvaard werden. 

 

Het eerste middel is niet gegrond. 

 

4. Onderzoek van het beroep gericht tegen de tweede bestreden beslissing, met name de beslissing tot 

niet-inoverwegingname van een verblijfsaanvraag.  

 

4.1. In een tweede middel wordt een schending aangevoerd van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, van artikel 683 van het Gerechtelijk Wetboek, van het 

gezag van gewijsde van de “beschikking van 31 maart 2015”, van de materiële motiveringsplicht, van 

het redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

 

Verzoeker verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“[…] De bestreden beslissing stelt als (enige) motivatie van de weigering t.a.v. vader Zakre KELIGOV 

(stuk 1b): 

 

“wordt de verblijfsaanvraag die op 03/03/2015 door de hieronder geïdentificeerde betrokkene ingediend 

werd om de volgende reden onontvankelijk verklaard: 

 

- hij heeft niet bewezen dat hij de door hem te betalen retributie betaald heeft.” 

 

Op 18 maart 2015 werd door verzoekers een gemotiveerd verzoek tot het bekomen van de kosteloze 

rechtspleging ingediend bij het Bureau voor Rechtsbijstand in de Rechtbank van eerste aanleg West-

Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Hierin werd o.a. verduidelijkt (stuk 4): 

 

“Verzoekers wensen over te gaan tot het indienen van een uitvoerig gemotiveerd verzoekschrift 

overeenkomstig artikel 9bis Vreemdelingenwet (zie bijlage 1). 

 

Dit verzoekschrift werd per aangetekend schrijven van 3 maart 2015 overgemaakt aan de Burgemeester 

van de Stad Kortrijk. 

 

Per schrijven van de Stad Kortrijk van 11 maart 2015 werd door deze medegedeeld dat vanaf 2 maart 

2015 door verzoekers een bijdrage moet worden betaald vooraleer tot indienen van deze aanvraag te 

kunnen overgegaan. 

Alwaar verzoekers onvermogend zijn – op heden niet eens kunnen of mogen werken gezien zij geen 

verblijfsmachtiging hebben, noch arbeidskaart hebben (dit behelst net de aanvraag via artikel 9bis Vw. 

zoals in te dienen) – kunnen zij deze bijdrage niet betalen. 

 

Overeenkomstig de nieuwe regelgeving inzake administratieve bijdrage, dient de vreemdeling die een 

machtiging tot verblijf in België wenst in te dienen overeenkomstig artikel 9bis Vw. een bijdrage van 215 

EUR te betalen (blz. 3 van stuk 2b: “wie betaalt een bijdrage van € 215”, punt b). 

 

Verzoekers leenden alsdan 215 EUR van vrienden, teneinde hun aanvraag te kunnen indienen. 

 

Heden 18 maart 2015 liet de Stad Kortrijk echter weten dat dit niet voldoende is, gezien hun instructies 

van de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat als de aanvraag betrekking heeft op meerdere personen … 

een bijdrage per persoon dient te worden betaald. 

 

Het gezin van verzoekers is manifest financieel onvermogend … doch samengesteld uit 9 gezinsleden.  

Verzoekers zijn hoegenaamd niet in staat om 1.935 EUR te betalen aan de Dienst Vreemdelingenzaken 

om een aanvraag tot verblijfsmachtiging om humanitaire redenen in de dienen?!? 

Verzoekers werden voor deze procedure inzake verzoekschrift overeenkomstig artikel 9bis Vw. zelfs 

toegelaten tot de kosteloze juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo) omwille van hun financieel precaire 

situatie, alwaar zij niet in staat zijn om hun raadsman noch welkdanige administratieve rechten te 

bekostigen (stuk 3). 
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In het licht van hun bewezen onvermogen waardoor zij ook werden gemachtigd tot de kosteloze 

juridische tweedelijnsbijstand (pro deo) – stuk 3 – vragen zij eerbiedig om voor deze procedure 

overeenkomstig artikel 9bis Vw. ook de kosteloze rechtspleging te worden toegekend. 

 

Verzoekers worden hierbij cfr. artikel 667, lid 2 Ger.W. bovendien geacht over ontoereikende inkomsten 

te beschikken. 

 

De financiële situatie in hoofde van het gezin is op heden zelfs dermate penibel dat zij alreeds een 

huurachterstal hebben t.b.v. 686 EUR waartoe zij alreeds een afbetalingsplan dienen regelen met hun 

verhuurder. De – volkomen nieuwe, plots uit de lucht gevallen, en absurd hoge – administratieve kost 

om hun gemotiveerd verzoek overeenkomstig artikel 9bis Vw. in te dienen kan door hen op geen enkele 

wijze bekostigd worden. 

 

Het is afdoende duidelijk dat voor verzoekster op heden hoegenaamd geen financiële ruimte bestaat om 

de procedure zoals supra uiteengezet te voeren op betalende basis.” 

 

4.2. Verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt:  

 

“[…] Betreffende de vermeende schending van art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991, artikelen die de 

formele motiveringsplicht betreffen, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend 

verzoekschrift van verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar 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. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

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

1994, z.p.). 

 

Verder laat de verweerder gelden dat: 

- verzoekende partij tevens de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht, 

- het tegelijk aanvoeren van een schending van de formele én de materiële motiveringsplicht niet 

mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke formele motivering het de betrokkene onmogelijk 

maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 

20.12.2001), 

- wanneer verzoekende partij in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting 

aan te voeren, dit betekent dat van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen werden ondervonden. 

 

De verweerder zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre verzoekende partij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert. 

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke reden de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging heeft besloten tot 

de onontvankelijkheid van de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Verweerder laat gelden dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij 

op 03.03.2015 een aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingen-

wet indiende bij het gemeentebestuur van Harelbeke. 

 

Artikel 1/1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“§ 1. Op straffe van niet-ontvankelijkheid van de in paragraaf 2 bedoelde aanvraag voor machtiging of 

[…] ” 

Gelet op de samenlezing van artikel 1/1, §2, 2° van de Vreemdelingenwet en artikel 1/1, §1, f van het 

KB dd. 08.1.1981, is de verzoekende partij een retributie van 215,00 EUR verschuldigd voor haar 

aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. De retributie van 

250 euro die werd betaald, dekt immers enkel en alleen de retributie verschuldigd door verzoekster, en 

niet die van verzoeker. 

 

Gelet op het feit dat de verzoekende partij nergens betwist dat door haar niet het nodige werd gedaan 

tot betaling van voormelde retributie, vermocht de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 
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Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging in toepassing van artikel 1/1, §1 van de 

Vreemdelingenwet niet anders dan besluiten tot de onontvankelijkheid van de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoekende partij verwijst naar een beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste 

Aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. 

 

Uit deze beschikking blijkt evenwel niet uitdrukkelijk dat de toegekende kosteloosheid ook op de 

bovenbedoelde retributie beschikking betrekking heeft. 

 

Verweerder laat verder gelden dat de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, 

afdeling Kortrijk in elk geval ten onrechte heeft geoordeeld dat voor de algehele administratieve 

procedure betreffende een aanvraag tot verblijfsmachtiging rechtsbijstand in de zin van artikel 644 

Ger.W. kan toegekend worden. 

 

Artikel 664 Ger.W. luidt als volgt: 

“Rechtsbijstand bestaat erin degenen die niet over de nodige inkomsten beschikken om de kosten van 

rechtspleging, zelfs van een buitengerechtelijke rechtspleging, te bestrijden, geheel of ten dele te 

ontslaan van de betaling van de (diverse rechten), registratie-, griffie- en uitgifterechten en van de 

andere kosten welke deze rechtspleging medebrengt. Hij verschaft aan de betrokkene ook kosteloos de 

tussenkomst van openbare en ministeriele ambtenaren onder de hierna bepaalde voorwaarden.” (eigen 

markering) 

 

Terwijl artikel 671 Ger.W. verduidelijkt: 

“Rechtsbijstand wordt alleen verleend voor de proceshandelingen die moeten worden verricht en voor 

de gewone afschriften van of de uittreksels uit de stukken die moeten worden voorgebracht vóór de 

rechter voor wie het geschil aanhangig is of wordt gemaakt, de betekening van de eindbeslissing 

daaronder begrepen. Rechtsbijstand dekt eveneens de kosten en het ereloon van de bemiddelaar in het 

kader van een gerechtelijke of vrijwillige bemiddeling die geleid wordt door een bemiddelaar die erkend 

is door de in artikel 1727 bedoelde commissie alsmede de kosten en het ereloon van de technisch 

adviseurs die de partijen bijstaan in het kader van door een rechter bevolen deskundigenonderzoeken. 

In geval van hoger beroep of voorziening in cassatie wordt het verzoek om bijstand gedaan aan het 

bureau van de rechtbank of van het hof waar het rechtsmiddel wordt ingesteld.” 

Verweerder benadrukt dat uit voormelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek reeds afdoende blijkt 

dat de rechtsbijstand verleend wordt met betrekking tot de kosten in het kader van een rechtspleging of 

een precontentieuze fase, waarbij de rechtsbijstand enkel kan verleend worden voor de in artikel 665 

Ger.W. vermelde rechtsplegingen en proceshandelingen (zie ook J. LAENENS, K. BROECKX, D. 

SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek Gerechtelijk Recht, 2e editie, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 

336) 

 

Concreet strekt de rechtsbijstand ertoe de toekenning van rechtshulp te bevorderen voor elke persoon 

die niet over de nodige inkomsten beschikt om het hoofd te bieden aan een geschil en de daaraan 

verbonden kosten van (buitengerechtelijke) rechtspleging (J. LAENENS, K. BROECKX, D. SCHEERS 

en P. THIRIAR, Handboek Gerechtelijk Recht, 2e editie, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 335). 

 

Het hoeft geen betoog dat de louter administratieve kosten dewelke verbonden zijn aan een eenvoudige 

aanvraag tot verblijfsmachtiging in toepassing van de Vreemdelingenwet allerminst gelijkgeschakeld 

kunnen worden aan de kosten van een (buitengerechtelijke) rechtspleging, zoals bedoeld in artikel 664 

Ger.W. 

 

Immers is er op het ogenblik van het indienen van een aanvraag tot verblijfsmachtiging geenszins 

sprake van enigerlei geschil. 

 

Verweerder vindt voor voormeld standpunt steun in de parlementaire voorbereiding betreffende de 

bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek dewelke op de rechtsbijstand betrekking hebben. 

 

“Het eerste doel is de omzetting van richtlijn 2003/08/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot 

verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken, door middel van gemeen-

schappelijke minimumvoorschriften betreffende de rechtsbijstand. Dit instrument strekt ertoe de 

toekenning van rechtshulp, te weten juridische bijstand en rechtsbijstand, te bevorderen voor elke 

persoon die niet over voldoende middelen beschikt om het hoofd te bieden aan een geschil met iemand 
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die in een andere Lidstaat van de Europese Unie verblijft.” (Parl. St. Kamer, 2005 - 2006, DOC 51, 

2181/001, p. 3) 

 

En ook: 

“Het begrip juridische bijstand in de zin van deze richtlijn moet breed worden opgevat: van advies in de 

precontentieuze fase, teneinde tot een oplossing te komen voordat er gerechtelijke procedures worden 

ingeleid, tot juridische bijstand om de zaak bij de rechter aanhangig te maken en om de begunstigde te 

vertegenwoordigen tijdens de hele duur van de rechtspleging, evenals de vrijstelling of het ten laste 

nemen van de proceskosten.” (Parl. St. Kamer, 2005 - 2006, DOC 51, 2181/001, p. 4) 

 

Er kan geen redelijke twijfel bestaan nopens het feit dat er bij het indienen van een aanvraag tot 

verblijfsmachtiging in toepassing van de Vreemdelingenwet geen sprake is van enigerlei rechtspleging, 

gerechtelijk noch buitengerechtelijk, nu zulks noodzakelijkerwijs het bestaan van een geschil vereist 

waarvoor hetzij in een precontentieuze fase, hetzij in een gerechtelijke procedure een oplossing voor 

wat beoogt. 

 

Geheel ten onrechte heeft de Voorzitter van het bureau voor rechtsbijstand bij de Rechtbank van Eerste 

Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk kennelijk geoordeeld dat een eenvoudige aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet eveneens begrepen ligt in de 

“buitengerechtelijke rechtspleging” waarvan sprake in artikel 664 Ger.W. 

 

Verweerder benadrukt voorts dat het doel van artikel 1/1 van de Vreemdelingenwet en artikel 1/1 van 

het KB dd. 08.10.1981 wettig is en dat de geheven retributie ook geschikt is ten opzichte van het 

beoogde doel, met name de stijgende administratieve kost van het toenemend aantal verblijfsaanvragen 

gedeeltelijk te dekken. 

 

Verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden.[…]” 

 

4.3. Verzoeker voert onder meer een schending aan van de formele motiveringsplicht. De Raad wijst er 

in deze op dat het begrip ‘afdoende’, in de zin van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, impliceert dat  de motieven pertinent moeten zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moeten hebben en dat ze draagkrachtig moeten zijn, met 

name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen (vaste rechtspraak 

Raad van State, zie onder meer RvS 15 juni 2011, nr. 213.855). Hoewel verweerder niet in extenso 

hoeft te antwoorden op alle door verzoeker ingeroepen argumenten, moet uit de bestreden beslissing 

blijken dat die argumentatie in de besluitvorming werd betrokken en uit de motivering van de beslissing 

moet kunnen worden afgeleid waarom de argumenten in het algemeen niet werden aanvaard (RvS 4 

december 2002, nr. 113.182). 

 

4.4. In casu verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris verzoekers verblijfsaanvraag ingediend 

conform artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk, bij gebrek aan het bewijs dat hij tijdig de 

door hem verschuldigde retributie, zoals voorzien in artikel 1/1 van de Vreemdelingenwet, heeft betaald. 

Verzoeker betoogt dat de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd, waar deze louter stelt dat 

hij “niet heeft bewezen de door hem te betalen retributie [te hebben betaald]”. Hij wijst hierbij op de door 

hem aan verweerder overgemaakte beslissing van 31 maart 2015 van het bureau voor rechtsbijstand in 

de rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk. Luidens voormelde beslissing, waarin in de aanhef wordt 

verwezen naar het verzoek strekkende tot het bekomen van rechtsbijstand voor het instellen van een 

procedure tot regularisatie van verblijf in België, alsmede voor de tussen te komen vonnissen en 

beschikkingen, werd verzoeker op grond van artikel 668, d) van het Gerechtelijk Wetboek rechtsbijstand 

toegekend voor de procedure tot regularisatie van verblijf en werd voor recht gezegd dat deze 

procedure “kosteloos zal zijn”. Verzoeker betoogt dat verweerder deze beslissing niet zonder meer – 

zonder enige motivering of duiding – naast zich neer kan leggen.  

 

4.5. De Raad kan verzoeker volgen in zijn betoog. Verzoeker stelt in zijn verzoekschrift dat hij 

voormelde beslissing van het bureau voor rechtsbijstand in de rechtbank van eerste aanleg aan 

verweerder ter kennis heeft gebracht. Dit betoog vindt steun in de stukken van het administratief 

dossier, waaruit blijkt dat verzoeker voormelde beslissing heeft overgemaakt. Ook in de nota met 

opmerkingen bevestigt verweerder bij schrijven van 1 april 2015 in kennis te zijn gesteld van voormelde 

beslissing van het bureau voor rechtsbijstand in de rechtbank van eerste aanleg. Aldus was verweerder 

ervan op de hoogte. Hierbij herhaalt de Raad dat in voormelde beslissing “voor recht [wordt gezegd] dat 

deze procedure [d.i. de procedure tot regularisatie van hun verblijf in België] voor verzoeker(s) kosteloos 
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zal zijn”. Conform artikel 688 eerste lid en tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, staat tegen 

beslissingen inzake de rechtsbijstand een mogelijkheid tot hoger beroep open, enerzijds voor verzoeker 

en anderzijds voor de procureur-generaal bij het hof van beroep, die dergelijke beslissingen in hoger 

beroep naar het Hof van Cassatie kan verwijzen. De Raad beschikt niet over enige indicatie dat in casu 

hoger beroep werd ingesteld. Evenmin is er enige indicatie dat verweerder derdenverzet zou hebben 

aangetekend. Aldus dient de Raad aan te nemen dat deze beslissing definitief in het rechtsverkeer 

aanwezig is.  

 

4.6. Verweerder kan voormelde beslissing – die definitief in het rechtsverkeer aanwezig is – niet zonder 

meer onbesproken laten, doch diende minstens te motiveren waarom hij van oordeel is dat deze 

beslissing hem niet verhindert alsnog een beslissing tot onontvankelijkheid te treffen. Het volledig 

onbesproken laten van voormelde beslissing van het bureau voor rechtsbijstand in de bestreden 

beslissing stelt verzoeker immers niet in staat kennis te nemen van de reden waarom verweerder van 

oordeel is dat hij – niettegenstaande het oordeel van het bureau voor rechtsbijstand in de rechtbank van 

eerste aanleg, dat hij de procedure conform artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kosteloos kan 

instellen – alsnog de in artikel 1/1 van de Vreemdelingenwet bedoelde retributie dient te betalen. Het is 

hierbij niet aan de Raad om deze beoordeling te maken in de plaats van verweerder. In zoverre 

verweerder in de nota met opmerkingen een uitgebreid betoog voert, waarmee hij tracht aan te tonen 

dat louter administratieve kosten die verbonden zijn aan een aanvraag tot verblijfsmachtiging, geen  

kosten zijn die verbonden zijn aan een (buitengerechtelijke) rechtspleging zoals bedoeld in artikel 664 

van het Gerechtelijk Wetboek, wijst de Raad erop dat deze uiteenzetting een motivering a posteriori 

uitmaakt waarmee geen rekening kan worden gehouden.  

Een beslissing van het bureau voor rechtsbijstand in de rechtbank van eerste aanleg is bekleed met 

gezag van gewijsde en is onmiddellijk uitvoerbaar. De verwerende partij kan dan ook niet zomaar 

dienstig opwerpen in haar nota, “Geheel ten onrechte heeft de Voorzitter van het bureau voor rechts-

bijstand bij de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk kennelijk geoordeeld dat 

een eenvoudige aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

eveneens begrepen ligt in de “buitengerechtelijke rechtspleging” waarvan sprake in artikel 664 Ger.W.”    

  

4.7. Verzoeker kan derhalve worden gevolgd, waar hij stelt dat de formele motiveringsplicht is 

geschonden, aangezien de motivering de bestreden beslissing niet kan schragen. Het tweede middel is 

in de aangegeven mate gegrond. Aangezien een aangevoerd onderdeel van het middel tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing leidt, is er geen noodzaak tot onderzoek van de overige in 

het onderzochte middel aangehaalde bepalingen of beginselen (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; 

RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 
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Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen, in zoverre het is gericht tegen de beslissing van de 

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

19 november 2015 waarbij de verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard. 

 

Artikel 2 

 

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

Vereenvoudiging van 19 november 2015 tot niet-ontvankelijkheid van een verblijfsaanvraag (bijlage 42) 

wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig november tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


