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 nr. 106 674 van 12 juli 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 21 maart 2013 heeft 

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

van 12 februari 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9 bis van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, onontvankelijk verklaard wordt. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 mei 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat Jean-Claude VANHALST 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat Edda MATTERNE, die loco advocaat Carmenta 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 28 oktober 2011 diende verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet in. Op 12 februari 2013 beslist de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding verzoeksters 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet onontvankelijk te 

verklaren. Dit is de bestreden beslissing 

 

“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. 
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Betrokkene woont samen met haar dochter, X, schoonzoon, X, en kleinkinderen, X en Garajyan Hakob. 

Zij zijn allen samen in België aangekomen en hebben allen op 28 oktober 2011 een aanvraag voor 

machtiging tot verblijf ingediend. Voor de dochter, schoonzoon en kleinkinderen werd op 12 februari 

2013 eveneens een onontvankelijke beslissing genomen. 

Het feit dat betrokkene sinds IS september 2009 in België verblijft, haar dochter en schoonzoon zich 

goed zouden integreren in de Belgische maatschappij en hopen in het werkcircuit te kunnen geraken 

wanneer zij een verblijfstoelating hebben opdat ze financieel niet meer zouden afhangen van de OCMW 

steun van Stabroek, haar 

aanwezigheid in het gezin van haar dochter de nodige warme sfeer in dal gezin zou brengen, 

werkonbekwaam is ten gevolge van ziekte, OCMW steun ontvangt, de familie goed geïntegreerd zou 

zijn en deel zouden nemen aan diverse lokale activiteiten, verantwoordt niet dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. De elementen niet betrekking tot de integratie kunnen 

het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform artikel 9.2 van de wet van 

15decemberl980. 

Betrokkene diende een asielaanvraag in op 15 september 2009, deze asielaanvraag werd afgesloten 

met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 25november2010. De duur van 

de procedure — namelijk 1 jaar twee maand 10 dagen — was niet van die aard dat ze als onredelijk 

lang kan beschouwd worden. 

De advocaat van betrokkene haalt aan dat zij een aanvraag voor een machtiging tot verblijf 

overeenkomstig artikel 9ter van de wet van 15decemberl980 ingediend heeft op 21juni2010. Galstyan 

Liana, de dochter van betrokkene, fungeerde als voornaamste mantelzorgster voor betrokkene. Het is 

inderdaad zo dat betrokkene een aanvraag Ster indiende op die datum, op 30 september 2010 werd 

deze ontvankelijk bevonden en op 06 september 2011 werd de aanvraag van betrokkene ongegrond 

bevonden, op 08 februari 2013 werd de aanvraag 

van haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen ongegrond bevonden, waardoor ook dit geen 

buitengewone omstandigheid vormt. 

Wat betreft de aan het verzoekschrift toegevoegde documenten die betrekking hebben op de medische 

toestand van betrokkene dient opgemerkt te worden dal de wet van 15 september 2006 tot wijziging van 

de wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid maakt tussen twee verschillende procedures: 

aan de ene kant het artikel 9bis dal in België verblijvende personen die menen te beschikken over 

buitengewone omstandigheden om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij 

de burgemeester van de plaats waar zij verblijven, aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke 

procedure voor in België verblijvende personen met een medische aandoening. De hier ingeroepen 

medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek aan deze 

medische argumenten geen verder gevolg worden gegeven (RW Arrest nr. 75.380 van 17.02.2012 en 

RW Arrest nr. 80.233 van 

26.04.2012). 

De raadsheer van betrokkene haalt aan dat de echtgenoot van betrokkene reeds lang overleden is en 

dat betrokkene sindsdien onder de voogdij van haar dochter leefde (zie ‘Attestation”). We merken hier 

op dat aangezien de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om aldaar machtiging tot 

verblijf te vragen voor de ganse familie geldt zodat er van een verbreking van de familiale banden geen 

sprake is. 

De raadsheer van betrokkene stelt dat haar asielaanvraag geweigerd werd niettegenstaande de familie 

in Armenië in hun wijk diverse problemen ondervonden te wijten aan de Azeri-afkomst van betrokkene 

en de gemengde afkomst van Galstyan Liana. De raadsheer heeft echter geen enkel argument naar 

voor gebracht op grond waarvan we kunnen concluderen dat dit effectief zo is. De vrees die betrokkene 

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

van problemen die betrokkene ervaren zou hebben en opnieuw zou kunnen ervaren bij een terugkeer 

volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

Meester Jean Claude Vanhalst haalt aan dat betrokkene noch haar dochter en diens familie de 

financiële middelen heeft om een vliegtuigreis naar Armenië te bekostigen. Het staat betrokkene vrij 

hiertoe een beroep te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun 

te verkrijgen voor een terugreis. Ook beschikt de 

IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en reïntegratie in het 

land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van 

inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: beroepsopleidingen, 

opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, kosten om informatie 

over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van tewerkstellingsbureaus, 

accommodatie/huur, extra bagage. Hierdoor kan de bewering dat betrokkene niets meer zou hebben om 

te kunnen overleven niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. Niets verhindert 
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betrokkene derhalve om terug te keren en via de reguliere weg een aanvraag om machtiging tot verblijf 

in te dienen. 

De advocaat van betrokkene verwijst naar het feit dat er in Armenië geen diplomatieke 

vertegenwoordiging van België is om er een verblijfsaanvraag in te dienen. In dit verband willen we erop 

wijzen dat betrokkene haar aanvraag om machtiging tot verblijf per koerier in kan dienen bij het 

visumcentrum van België te Moskou of Sint-Petersburg (zie www. belgiumvac-ru. com)…“ 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert een enig middel aan: 

 

“Schending van het vertrouwensbeginsel, objectiviteitsprincipe, motiveringsplicht, overschrijding of 

afwending van macht : Eveneens schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht en dus een 

beoordelingsfout ; DOORDAT : DVZ, tegenpartij in de eerste paragraaf stelt dat de aangehaalde 

elementen geen buitengewone omstandigheid vormen en dat deze via de gewone procedure kunnen 

ingediend worden ; TERWIJL : Verzoekster stelt daar tegenover dat het feit dat zij tot voor kort aanzien 

werd als hebbende een regelmatig verblijf, in afwachting zijnde van het resultaat van haar asieldossier, 

de afhandeling van haar voorheen ingediende aanvraag machtiging tot verblijf om medische redenen op 

basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en haar aanvraag om verblijf op basis van 

artikel 9bis van diezelfde wet plus de diverse elementen hierna aangehaald, hetgeen volgens 

verzoekster wel verrechtvaardigt dat haar aanvraag slechts in België kan ingediend worden en niet via 

een diplomatieke post in het buitenland, zelfs niet in haar land van herkomst, Armenië, omdat er daar 

geen diplomatieke vertegenwoordiging is van België ; DOORDAT : Uit de context van de tweede en 

derde paragraaf van de beslissing DVZ van 12.02.2013 wordt gesteld dat de erin aangehaalde 

elementen niet verantwoorden dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend ; en 

dat de elementen met betrekking tot de integratie het voorwerp kunnen uitmaken van een eventueel 

onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980. TERWIJL: blijkt dat er buitengewone 

omstandigheden zijn, die maken dat haar aanvraag tot verblijf in België kan ingediend worden in plaats 

van in het buitenland ; Wel vermeldt DVZ dat de elementen van integratie het voorwerp kunnen 

uitmaken van een eventueel onderzoek ; Dat verzoekster het resultaat wenst te kennen van dit 

voorgesteld onderzoek ; DOORDAT : In de vierde paragraaf DVZ erop wijst dat betrokkene in België 

asiel aanvroeg op 15 september 2009 en dat de totale duur van de behandeling meer dan veertien 

maanden bedroeg ; In de vijfde paragraaf wijst DVZ naar de lange duur van de aanvraag machtiging tot 

verblijf om medische redenen (art.9ter wet van 15.12.1980) voor de moeder van verzoekster Galstyan, 

Liana, voornaamste mantelzorgster : dat een aanvraag van 21.06.2010 - na eerst ontvankelijk te zijn 

verklaard en recht te geven op verblijf - slechs op 08.02.2013 als ongegrond afgesloten werd ; TERWIJL   

Wat de 4de en 5de paragraaf betreft : feit is dat de asielprocedure meer dan veertien maanden geduurd 

heeft, doch de medische regularisatieaanvraag (op basis van art.9ter) duurde nog langer, meer dan één 

en dertig maanden ; Dat men moeilijk inziet, gezien de gezondheidsproblematiek, hoe zowel de 

mantelzorgers (X en X) als de zieke zelf, huidige verzoekster, zich naar hun herkomstland zouden 

kunnen begeven om er van daaruit hun aanvraag machtiging tot verblijf in te dienen ; DOORDAT : In de 

zesde paragraaf vallen, volgens DVZ, de medische elementen aangehaald in het kader van de 

procedure artikel 9ter, buiten de context van artikel 9bis ; TERWIJL : Volgens verzoekster is het nuttig 

de medische elementen aan te halen, omdat die in een globaal context te analyseren zijn met de 

elementen van buitengewone omstandigheid volgens artikel 9bis : indien een gezondheidstoestand zo 

is, dat een terugkeer momenteel moeilijk kan overwogen worden, dan is dat een element dat als 

buitengewone omstandigheid te beschouwen is ; Indien mevrouw TOVMASYAN, Roza, bijkomende hulp 

en steun nodig heeft, dan is het lot van haar mantelzorgster, haar dochter Galstyan, Liana aan het lot 

van verzoekster gebonden ; DOORDAT : DVZ stipuleert in de zevende paragraaf dat gezien gans de 

familie moet vertrekken om in het land van herkomst een machtiging van verblijf aan te vragen, er geen 

sprake is van verbreking van de familiale banden ; TERWIJL : Dat volgens verzoekster niets zo evident 

is, gezien haar probleem langs ene kant deels gelijkloopt met dat van haar dochter en schoonzoon, en 

langs de andere kant deels verschillend is ; Indien de feitelijke gegevens verschillend zijn kunnen er ook 

verscheidene, deels gelijklopende gevolgen uit getrokken worden ; DOORDAT : DVZ haalt in de achtste 

paragraaf aan dat verzoekster in concreto de vrees moet aantonen te wijten aan haar Azeri-afkomst en 

de gemengde afkomst van Galstyan, Liana ; TERWIJL : 

Verzoekster zal in de mate van het mogelijke elementen en/of documenten trachten te bekomen vanuit 

Armenië die deze situatie kunnen bevestigen, hopend dit tegen de zittingsdatum op de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen te kunnen overhandigen ; DOORDAT : In de negende paragraaf meldt DVZ 

dat verzoekende partij zou kunnen beroep doen op IOM en dergelijke om zo naar hinder terug te keren 
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en via de reguliere weg een aanvraag in te dienen. In de tiende paragraaf van DVZ wordt er niet betwist 

dat er geen diplomatieke vertegenwoordiging voor België bestaat in Armenië, en gevolg hiervan zegt 

DVZ dat de aanvraag per koerier kan ingediend worden ; TERWIJL : Verzoekster stelt dat haar azeri 

afkomst en gemengde azeri-armeense afkomst (van haar dochter) een grote struikelblok is, dat in 

combinatie met de afwezigheid van een woning (dat zij verkocht in Armenië korte tijd voor haar vertrek 

naar België) haar slechte gezondheidstoestand en in combinatie met de transportkosten, diverse 

factoren zijn die maken dat zij haar aanvraag in België heeft ingediend en niet vanuit Armenië ; Uit 

ervaring is gebleken dat een aanvraag per koerier indienen veel vergissingen, complicaties en 

vertraging met zich meebrengt : het geeft dus geenszins zekerheid en gezien de afwezigheid van 

contacten is het resultaat weinig betrouwbaar, qua afhandeling in een redelijke termijn en het brengt 

nogmaals supplementaire kosten met zich mede.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling 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 correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeksters aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Het 

hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat verzoekster geen buitengewone 

omstandigheden heeft ingeroepen die kunnen rechtvaardigen dat de aanvraag in België wordt 

ingediend. 

 

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

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

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

 

Hieruit volgt dat enkel wanneer er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen 

van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. Deze buitengewone 

omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om 

een verblijfsmachtiging aan te vragen.  

 

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 er buitengewone 

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

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

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

worden verklaard; 

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

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

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

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

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

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

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

verantwoorden. 

 

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

de buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 
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waarom hij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in zijn land van herkomst heeft ingediend, 

niet werden aanvaard of bewezen. 

 

Verzoekster bekritiseert de bestreden beslissing in het verzoekschrift in zes onderdelen. 

 

In een eerste onderdeel betoogt verzoekster dat zij wel in buitengewone omstandigheden zou verkeren. 

Zij wijst op de diverse elementen van haar dossier, zoals die blijken uit de aanvraag en haar huidig 

beroep, en benadrukt dat deze elementen wél zouden rechtvaardigen dat de aanvraag in België wordt 

ingediend. 

 

Verzoeksters kritiek is uitsluitend gericht op een feitelijke herbeoordeling van de aanvraag, zonder dat 

verzoekster daarbij aantoont dat de gemachtigde van de Staatssecretaris op kennelijk onredelijke wijze 

haar elementen zou hebben beoordeeld, of zich zou hebben bezondigd aan een incorrecte of 

onvolledige feitenvinding.  

 

De Raad wijst er op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris een ruime beleidsvrijheid heeft bij het 

beoordelen of elementen, die worden aangevoerd in een aanvraag, buitengewone omstandigheden 

uitmaken in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

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

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

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

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

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

wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke 

twijfel kan bestaan m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen vermag zich niet in de plaats te stellen van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris. 

 

Dit onderdeel van het enig middel faalt in rechte. 

 

In een tweede onderdeel betoogt verzoekster dat ‘het geheel van de aangevoerde elementen’ wel 

buitengewone omstandigheden zouden vormen. Zij verwijst daarbij naar het feit dat de gemachtigde van 

de Staatssecretaris heeft geoordeeld dat de ingeroepen integratie het voorwerp kan uitmaken van een 

onderzoek conform “art. 9.2 van de wet”. Zij wenst ‘het resultaat te kennen van dit voorgesteld 

onderzoek’. 

 

Met haar vage beschouwingen slaagt verzoekster er niet in de beoordeling van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris met betrekking tot haar integratie in vraag te stellen. Zij beoogt klaarblijkelijk opnieuw 

een feitelijke herbeoordeling. 

 

Wat de verregaande integratie betreft, merkt de Raad op dat verzoekster in haar aanvraag niet heeft 

aangetoond dat de integratie, het sociaal leven en de maatschappelijke inburgering het voor haar 

onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om zijn aanvraag in het buitenland in te dienen. Verzoekster 

maakt aldus niet aannemelijk dat er een beoordelingsfout of een gebrek aan motivering zou bestaan in 

hoofde van de verwerende partij.  

 

Verzoekster kan niet gevolgd worden dat zij gerechtigd is ‘het resultaat van het onderzoek conform art. 

9.2 Vreemdelingenwet te kennen’, zoals zij lijkt aan te nemen. Verzoekster dient haar aanvraag in te 

dienen via de daartoe bevoegde diplomatieke post. Pas op dat ogenblik zal het bedoelde onderzoek 

worden uitgevoerd. 

 

Het tweede onderdeel faalt in rechte. 

 

In een derde en vierde onderdeel houdt verzoekster voor dat haar medische regularisatieaanvraag 

lange tijd in beslag heeft genomen en dat haar gezondheidsproblematiek, ‘in een globale context 

geanalyseerd’ een buitengewone omstandigheid zou vormen. 

 

De Raad wijst erop dat de aanvragen op grond van artikel 9bis enerzijds en artikel 9ter anderzijds en de 

hierop volgende beslissingen van elkaar dienen te worden onderscheiden. 
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Zulk onderscheid wordt ook uitdrukkelijk bij wet voorzien. Artikel 9bis §2 van de vreemdelingenwet 

bepaalt: 

 

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

buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard : 

(...) 

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

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter.“ 

 

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

niet kunnen aanvaard worden als buitengewone omstandigheden voor een aanvraag aanvragen op 

grond van artikel 9bis. 

 

Verzoeksters beschouwingen falen in rechte, nu het de gemachtigde zelfs niet was toegestaan om de 

elementen van de aanvraag artikel 9ter als buitengewone omstandigheden te aanvaarden bij de 

beoordeling van de aanvraag aanvragen op grond van artikel 9bis. 

 

Het vierde onderdeel mist juridische grondslag. 

 

In een vijfde onderdeel betoogt verzoekster  dat “haar probleem langs ene kant deels gelijkloopt met dat 

van haar dochter en schoonzoon, en langs de andere kant deels verschillend is; indien de feitelijke 

gegevens verschillend zijn kunnen er ook verscheidene, deels gelijklopende gevolgen uit getrokken 

worden ” 

 

Verzoekster laat na toe te lichten wat deze ‘deelse verschillen’ zouden zijn, en gaat niet in op de 

concrete vaststelling dat er geen sprake is van een verbreking van de familiale banden. Bij gebreke aan 

enige nadere toelichting van dit onderdeel, kan de verwerende partij zich desbetreffend niet met kennis 

van zaken verdedigen, zodat dit onderdeel van het middel om die reden als onontvankelijk dient te 

worden beschouwd. 

 

In een zesde onderdeel stelt verzoekster dat zij nog zal trachten documenten te verzamelen met 

betrekking tot haar vrees, gelinkt aan haar Azeri-afkomst. 

 

Verzoekster gaat voorbij aan de aard van het door haar ingestelde beroep. 

 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermag niet rekening te houden met stukken, die aan 

de gemachtigde van de Staatssecretaris niet ter kennis waren gebracht bij het nemen van de bestreden 

beslissing. 

 

In een zevende onderdeel houdt verzoekster voor dat er ‘diverse factoren’ zijn die maken dat zij haar 

aanvraag in België heeft ingediend. Een aanvraag per koerier zou vergissingen, complicaties en 

vertraging met zich meebrengen. 

 

Opnieuw beoogt verzoekster een feitelijke herbeoordeling, waar zij benadrukt zich op verschillende 

elementen te kunnen beroepen. Zoals reeds gesteld, toont zij met dergelijke beschouwingen niet aan 

dat de bestreden beslissing door een onregelmatigheid zou zijn aangetast. 

 

Verzoeksters beschouwingen omtrent het beweerdelijk onbetrouwbare werk van koeriers, zijn niet terug 

te vinden in haar aanvraag, zodat van de gemachtigde van de Staatssecretaris niet kon worden 

verwacht hieromtrent te motiveren. De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient, zoals reeds 

gesteld, te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen 

van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen.  

 

Voorts legt verzoekster geen enkel stuk voor ter staving van haar ‘ervaring’ met koeriers. Verzoeksters 

kritiek mist derhalve zowel juridische als feitelijke grondslag. 

 

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

omstandigheden zijn aangetoond, te weerleggen. Zij maakt de aangevoerde schending van de door 

haar aangevoerde beginselen niet aannemelijk. 
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Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel.  

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf juli tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. L. JANS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

L. JANS M. MILOJKOWIC 

 


