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 nr. 126 526 van 1 juli 2014 

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 en X, die verklaren van Iraakse nationaliteit te zijn, op 

28 november 2013 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring 

te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt van 

29 oktober 2013. 

 

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 22 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. CAMERLYNCK en van 

advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers dienden op 10 juli 2012 een aanvraag om machtiging tot verblijf in, 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 (hierna: vreemdelingenwet). Op 29 oktober 2013 

verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie 

en Armoedebestrijding verzoekers hun aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet onontvankelijk. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkenen de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone procedure namelijk via de 
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diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

Verzoeker en verzoekster hebben een verschillende nationaliteit. Het argument dat ze uit landen komen 

die gezinshereniging niet toelaten, en de stelling dat het onredelijk is om van verzoekster te verwachten 

dat ze zich, als christen, in Irak vestigt, of dat verzoeker zich in Wit-Rusland vestigt; worden niet met 

bewijzen ondersteund. Ze tonen op geen enkele wijze aan dat ze niet samen, met hun in België geboren 

kind, kunnen reizen naar of verblijven in resp. Irak of Wit-Rusland, noch dat ze er geen waardig 

familieleven kunnen uitbouwen. Ook merken we op dat het gezinsleven waar betrokkenen zich op 

beroepen tot stand is gekomen zonder dat een van partijen een verblijfstitel voor België had. Ze 

moesten zich op dat ogenblik reeds bewust geweest zijn van het feit dat ze mogelijk België zouden 

moeten verlaten. Wij aanvaarden dit argument bijgevolg niet als een buitengewone omstandigheid. 

De overige elementen (betrokkenen zijn geïntegreerd, wonen al meer dan vijf jaar in België, hebben 

sociale banden, hebben Nederlands geleerd zijn werkwillig en verzoekster heeft een diploma van 

Master in de Wiskunde) behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase van het onderzoek niet 

behandeld. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een 

eventueel onderzoek conform art. 9, §2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekers voeren een enig middel aan: 

 

“1. Een eerste ingeroepen middel is de totale onredelijkheid van de genomen beslissing. 

Als een beroep ingesteld wordt voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen overeenkomstig art. 39/2 

§ 2 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (verder de 'Vreemdelingenwet' genoemd) - zoals in 

casu -, komt het aan de Raad toe, in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na te gaan of de overheid 

die de bestreden beslissing genomen heeft, bij de beoordeling van de aanvraag uitgegaan is van juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit gekomen is (RvV, 13 februari 2008, nr. 7.266). Verzoekers zijn van mening dat de 

redelijkheid in de besluitvorming van de D.V.Z. héél ver te zoeken is. De bestreden beslissing stelt :  

“Verzoeker en verzoekster hebben een verschillende nationaliteit. Het argument dat ze uit landen 

komen die gezinshereniging niet toelaten, en de stelling dat het onredelijk is om van verzoekster te 

verwachten dat ze zich, als christen, in Irak vestigt, of dat verzoeker zich in Wit-Rusland vestigt, worden 

niet met bewijzen ondersteund. Ze tonen op geen enkele wijze aan dat ze niet samen, met hun in België 

geboren kind, kunnen reizen naar of verblijven in resp. Irak of Wit-Rusland, noch dat ze er geen waardig 

familieleven kunnen uitbouwen.”' Deze stellingname is erg onredelijk. In hun verzoekschrift hebben 

verzoekers er voldoende op gewezen dat het ondenkbaar is dat een niet-Arabische vrouw in Irak zou 

gaan wonen. Gezien de totaal ondergeschikte plaats die de vrouw bekleedt in de Iraakse samenleving, 

kan dit niet gevraagd worden van een vrouw die niet in dat land is opgegroeid. Redelijkerwijze kan er 

evenmin van tweede verzoekster gevraagd worden dat zij voortaan gesluierd door het leven zou gaan. 

Daarenboven is het geweld in Irak tijdens de laatste maanden opnieuw in die mate toegenomen, dat van 

een gezin met een eenjarig kindje niet kan verwacht worden dat ze naar dat land zouden trekken. Ook 

voor eerste verzoeker ware het onmogelijk, als moslim, in Wit-Rusland te gaan wonen. Dit land doet zijn 

twijfelachtige titel van 'Europa 's Laatste Dictateur' alle eer aan, en er kan redelijkerwijze van eerste 

verzoeker niet gevraagd worden daar te gaan wonen. Waar de bestreden beslissing stelt dat verzoekers 

hun argumenten 'niet met bewijzen ondersteunen', is dit uitermate onredelijk. Er kan van een niet-

Arabische, katholieke vrouw niet gevraagd worden in Irak te gaan wonen : de cultuur, de gebruiken, de 

levensopvattingen en de godsdienst zijn zó verschillend dat dit werkelijk onmogelijk ware. Iemand die dit 

niet wil inzien, geeft blijk van een totale levensvreemdheid, men moet dit niet 'met bewijzen gaan 

ondersteunen'. Zoals hierboven voldoende aangetoond, is de D.V.Z. in onredelijkheid tot haar besluit 

gekomen. 

2. Als het echtgenoten betreft met een verschillende nationaliteit die afkomstig zijn uit landen die hun 

gezinshereniging niet toelaten, en die dan nog een gemeenschappelijk kind hebben - zoals in casu -, 

zodat hun gezinscel zou verbroken worden ingeval van verwijdering naar hun respectieve landen van 

herkomst, gaat het om één van de criteria van de Instructie van 19 juli 2009 m,b.t. de regularisatie van 

asielzoekers. Het is weliswaar een feit dat deze Instructie van 19 juli 2009 later vernietigd werd door de 

Raad van State, maar de toenmalige Staatsecretaris voor Asiel en Migratie heeft toegezegd dat hij van 

zijn discretionaire macht gebruik zou maken om deze criteria verder toe te passen. Het is dan ook totaal 

onredelijk dat de D.V.Z. een beslissing neemt waarbij dit criterium niet gevolgd wordt. Dit criterium 

betreft zowel de ontvankelijkheid als de gegrondheid van de regularisatie-aanvraag, zodat verzoekers in 
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staat waren de regularisatieaanvraag in te dienen bij de Burgemeester van de plaats waar zij verblijven 

(in casu Herenthout), i.p.v. bij de Belgische diplomatieke of consulaire post van hun land van oorsprong. 

3. Ten overvloede : een tweede grief is een beoordelingsfout die gemaakt werd in de bestreden 

beslissing, en bijgevolg een inbreuk op de materiële motiveringsverplichting. De buitengewone 

omstandigheden die bedoeld zijn in art. 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn geen omstandigheden van 

werkelijke overmacht, maar buitengewone omstandigheden die het de asielzoeker bijzonder moeilijk 

maken naar zijn land van oorsprong terug te keren, om aldaar de aanvraag om machtiging tot langer 

verblijf in België in te dienen (R.v.St. nr. 93.760). Elke omstandigheid die een asielzoeker die zich in 

België bevindt, verhindert zich naar zijn land van oorsprong te begeven om aldaar de aanvraag om 

machtiging tot langer verblijf in België in te dienen, dient als een buitengewone omstandigheid 

beschouwd te worden (R.v.St. nr. 74.880). Om te kunnen spreken van buitengewone omstandigheden, 

is het voldoende dat de asielzoeker kan aantonen dat het voor hem onmogelijk of bijzonder moeilijk is 

de machtiging tot langer verblijf in België, in zijn land van oorsprong aan te vragen (R.v.St. nr. 51.813). 

Indien men een correcte beoordeling gemaakt had van de draagwijdte van het begrip van deze 

'buitengewone omstandigheden', zou men beslist hebben dat verzoekers en hun kind, gezien hun 

jarenlange verblijf in België (reeds langer dan zes jaar) en de integratie die daarvan een gevolg is, wel 

degelijk in de buitengewone omstandigheden verkeren die rechtvaardigen dat zij de aanvraag om 

machtiging tot langer verblijf indienen in België, i.p.v. verplicht te worden met het hele gezin terug naar 

Irak en/of Wit-Rusland te verhuizen om aldaar hun aanvraag in te dienen. Tweede verzoekster heeft 

gedurende al. die jaren een wettige verblijfstitel gehad en zij beschikte over een attest van 

immatriculatie, en ook dit dient als een buitengewone omstandigheid beschouwd te worden. Hierboven 

werd er reeds op gewezen dat het geweld in Irak tijdens de laatste maanden opnieuw in zeer erge mate 

opgeflakkerd is, nagenoeg dagelijks zijn er bomaanslagen en schietpartijen, en ook dit is als een 

buitengewone omstandigheid te beschouwen. Tenslotte zij nog erop gewezen dat er noch in Irak noch in 

Wit-Rusland een Belgische ambassade is, en ook dit maakt een uitzonderlijke omstandigheid uit die tot 

gevolg heeft dat de aanvraag om machtiging tot langer verblijf in België kan ingediend worden, zoals 

hierboven voldoende aangetoond is er sprake van bijzondere omstandigheden, zodat de aanvraag om 

machtiging tot langer verblijf in België minstens ontvankelijk is. De bestreden beslissing stelt dat de 

overige elementen die verzoekers in hun verzoekschrift hebben aangehaald, tot de gegrondheid 

behoren en bijgevolg nog niet onderzocht werden. Verzoekers vragen de Raad dan ook de beslissing 

van de D.V.Z. waarbij het verzoek als onontvankelijk werd afgewezen, te vernietigen, zodat de D.V.Z. in 

een nieuwe beslissing uitspraak zal kunnen doen over de gegrondheid van de aanvraag.” 

 

2.2. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris na 

onderzoek van verzoekers concrete situatie heeft geoordeeld dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging 

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

Het hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat verzoekers geen buitengewone 

omstandigheden hebben 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. Uit artikel 9 van de vreemdelingenwet blijkt duidelijk dat dit 

wetsartikel een algemene regel is, ten aanzien waarvan artikel 9bis zich verhoudt als een restrictief toe 

te passen uitzondering. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om verzoekers 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. 

 

De staatssecretaris heeft een ruime beleidsvrijheid bij het beoordelen of elementen, die worden 

aangevoerd in een aanvraag, buitengewone omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. 
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De kritiek van verzoekers is hoofdzakelijk beperkt tot het feit dat ten onrechte zou zijn geoordeeld dat de 

elementen over de onmogelijkheid terug te keren naar Irak of Wit- Rusland niet ondersteund worden 

door bewijzen. Verzoekers betogen dat de gemachtigde van de staatssecretaris dit niet van hen kan 

eisen. 

 

Verzoekers gaan er in het enig middel aan voorbij dat de bewijslast in het kader van een aanvraag op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet rust op de vreemdeling die de aanvraag indient. 

 

De Raad wijst er evenwel op dat, waar verzoekers de bewijslast schijnen om te keren, het aan de 

vreemdeling is om de nodige bewijzen aan te brengen opdat de verwerende partij kan beoordelen of hij 

aan de wettelijke voorwaarden voldoet, in casu dat er omstandigheden zijn die het bijzonder moeilijk 

maken tijdelijk terug te keren om vanuit het land van herkomst een aanvraag in te dienen. Het komt 

immers aan verzoekers toe om in de aanvraag duidelijk en concreet uiteen te zetten op welke 

elementen zij zich beroepen teneinde een machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet te bekomen. De gemachtigde van de staatssecretaris spreekt zich in het kader van 

de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet dat -het weze 

benadrukt- een gunstmaatregel uitmaakt, enkel uit omtrent de elementen die door de aanvrager werden 

naar voor geschoven en het komt niet aan de gemachtigde van de staatssecretaris toe, laat staan dat hij 

hiertoe verplicht zou zijn, om zelf ten behoeve van de aanvrager elementen te vergaren die de 

buitengewone omstandigheden of de toekenning van de verblijfsmachtiging zouden kunnen 

verantwoorden. 

 

Verzoekers verwijzen nog naar de criteria van de instructie van 19 juli 2009 en zij betogen dat de 

voormelde criteria, ondanks de vernietiging door de Raad van State, toepassing moeten blijven vinden. 

Dergelijke redenering kan evenwel niet worden gevolgd. 

 

De instructie van 19 juli 2009 waarop verzoekers zich beroepen is immers met een arrest van de Raad 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

als een geldige rechtsbron. 

In zoverre verzoekers verwijzen naar het langdurig verblijf en de daaruit volgende integratie in het Rijk 

en op grond hiervan menen te moeten worden gemachtigd tot verblijf van meer dan drie maanden, laat 

de Raad gelden dat de gemachtigde niet op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat elementen 

met betrekking tot de integratie geen buitengewone omstandigheden uitmaken. 

 

Het langdurig verblijf in België en de daaruit volgende integratie betreffen elementen die veeleer 

betrekking hebben op de gegrondheid van de aanvraag (cf. RvSt nr. 198.769 dd. 09.12.2009). Deze 

elementen kunnen derhalve in beginsel niet verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet in het 

land van herkomst werd ingediend, zodat het niet kennelijk onredelijk is van de gemachtigde van de 

staatssecretaris om de aanvraag onontvankelijk te verklaren bij gebrek aan bewijs van het voorhanden 

zijn van buitengewone omstandigheden. 

 

Tot slot merkt de Raad op dat verzoekers betogen dat de afwezigheid van een bevoegde diplomatieke 

post in Irak of Wit-Rusland een buitengewone omstandigheid vormt. Dienaangaande dient evenwel te 

worden benadrukt dat verzoekers voormeld element niet hebben aangevoerd in hun aanvraag tot 

verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De gemachtigde dient enkel 

te motiveren omtrent de elementen die door de aanvrager werden naar voor geschoven. 

 

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 
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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. 

 

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 een juli tweeduizend veertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MILOJKOWIC 

 


