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 nr. 131 430 van 14 oktober 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 en door de minister van 

Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 13 oktober 2014 

heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 19 juli 2012 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf 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 

onontvankelijk wordt verklaard en van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Justitie, 

belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 7 oktober 2014 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13septies). 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 oktober 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 oktober 

2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. MEULEMEESTER, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende 

partij. 
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Met de eerste bestreden beslissing wordt de aanvraag die verzoekster had ingediend op grond 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: de Vreemdelingenwet) onontvankelijk 

verklaard. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“Mijnheer de Burgemeester, 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 25.05.2012 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. 

 

Reden(en): 

 

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 

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

buitenland. 

 

Betrokkene diende een asielaanvraag in op 15.12.2009, die afgesloten werd op 17.01.2011 met een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene betekende op 17.03.2011 een bevel om het 

grondgebied te verlaten, doch verkoos geen gevolg te geven aan dit bevel en verblijft sindsdien illegaal 

in België.  

De duur van de procedure –namelijk 1 jaar en 1 maand- was ook niet van die aard dat ze als onredelijk 

lang kan beschouwd worden.  

 

Het argument dat haar dochter S.S. in België is overleden en begraven, vormt geen buitengewone 

omstandigheid aangezien zij steeds een aanvraag kan indienen in het land van herkomst om een visum 

te verkrijgen voor Kort Verblijf. Zo beschikt zij over de mogelijkheid om het graf van haar dochter 

periodiek te komen bezoeken. Daarnaast bestaat er een mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om 

het stoffelijk overschot van haar dochter te repatriëren naar het land van herkomst.  

 

Betrokkene haalt aan dat zij onmogelijk de aanvraag via de reguliere weg kan indienen omwille van 

psychologische redenen. Zij legt een psychologisch attest voor ter staving. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december duidelijk een 

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

verblijvende personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire 

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

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

personen met een medische aandoening. Het hier ingeroepen medisch element valt buiten de context 

van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek aan dit medisch argument gen verder gevolg worden 

gegeven, noch kan deze als een buitengewone omstandigheid aanzien worden.” 

  

1.2. De tweede bestreden beslissing behelst een bevel om het grondgebied te verlaten, op grond van 

het volgende motief:  

 

“Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven i toepassing van volgende artikel(en) van de 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1 :  

X 1° wanneer zij in het Rijk verblijf zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 
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Artikel 27: 

X Krachtens artikel 27, § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land die bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de teruggewezen of uitgezette 

vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven heeft met dwang naar de grens 

van hun keuze, in principe met uitzondering van de grens met de staten die partij zijn bij een 

internationale overeenkomst betreffende overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, geleid 

worden of ingescheept worden voor een bestemming van hun keuze, deze Staten uitgezonderd.  

X Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de maatregel 

strikt noodzakelijk is. 

 

Artikel 74/14: 

X artikel 74/14 § 3, 4° : de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven.  

Zij is niet het bezit van een geldig visum op het moment van haar arrestatie. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (betekend 

17/03/2011, 16/05/2012, 06/08/2014).” 

 

De beide beslissingen worden aan verzoekster ter kennis gebracht op 7 oktober 2014. 

 

2. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het PR RvV bepaalt dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt 

aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende 

noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

2.2. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

2.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). De procedure is, 

luidens artikel 39/60 van de Vreemdelingenwet, schriftelijk en de Raad kan enkel acht slaan op de 

elementen die in het verzoekschrift werden opgenomen.  

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

2.2.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

2.2.2.1. De verzoekende partij werpt één middel op. Zij stelt dat de bestreden beslissing strijdig is met 

de materiële en formele motiveringsplicht zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Zij stelt dat zij in de onderhavige 
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zaak als buitengewone omstandigheid omstandigheden van louter psychologische (en dus niet 

medische) aard had ingeroepen, waarbij zij ter staving had verwezen naar een psychologisch attest 

waaruit blijkt dat haar toestand niet toelaat om haar aanvraag in haar vaderland in te dienen. De Dienst 

Vreemdelingenzaken kon dit niet als medische elementen beschouwen op grond waarvan een 

medische regularisatie had moeten worden aangevraagd, zo stelt verzoekster. Minstens had zij moeten 

toelichten waarom dit wel het geval zou zijn geweest aangezien dit niet duidelijk is op grond van de 

bestreden beslissing. Bijgevolg is deze niet correct gemotiveerd en dient zij nietig te worden verklaard. 

Voor het overige gaat de verwerende partij niet dieper in op de ingeroepen psychologische problemen. 

Zij oordeelt bijvoorbeeld niet dat het louter verwijzen naar een psychologisch attest onvoldoende zou 

zijn om te worden ingeroepen als buitengewone omstandigheid of nog dat de psychologische problemen 

onvoldoende ernstig zouden zijn.  

 

2.2.2.2. Verzoekster richt zich met haar betoog uitsluitend tegen de eerste bestreden beslissing. Daar-

gelaten de vraag naar het belang dat zij heeft bij een vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid die 

weliswaar formeel evenzeer is gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten maar waarbij zij 

geen middelen richt tegen dat bevel zodat geenszins is aangetoond dat en om welke redenen dit bevel 

in zijn tenuitvoerlegging moet worden geschorst, beoordeelt de Raad het middel als volgt: 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 

de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan, of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583). 

 

Met de thans bestreden beslissing wordt de aanvraag van verzoekster om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet  beoordeeld.  

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Artikel 9bis van diezelfde wet 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. (…)” 

 

Als algemene regel geldt 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. In buitengewone omstandigheden wordt 

hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet afhalen van de machtiging 

bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen, kan 

de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 
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In de bestreden beslissing wordt onder meer gesteld dat verzoekster in haar aanvraag heeft aangevoerd 

dat zij de aanvraag onmogelijk kan indienen via de reguliere weg omwille van psychologische redenen, 

waarbij zij een psychologisch attest voegt, maar dat de Vreemdelingenwet een onderscheid maakt 

tussen aanvragen op grond van artikel 9bis van die wet, bedoeld voor mensen die hun aanvraag tot 

verblijfsmachtiging stoelen op humanitaire redenen enerzijds,  en aanvragen op grond van artikel 9ter 

als unieke procedure voor in België verblijvende personen met een medische aandoening anderzijds, 

om te besluiten dat aan dit medisch argument geen gevolg kan worden gegeven omdat het buiten de 

context valt van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en dat het niet kan worden aanvaard als een 

buitengewone omstandigheid.   

 

Verzoekster verwijt de verwerende partij niet afdoende te hebben gemotiveerd omdat zij niet verder is 

ingegaan op haar psychologische problemen en het door haar voorgelegde attest, maar zij lijkt daarin 

niet te kunnen worden bijgetreden: indien de verwerende partij van oordeel is dat deze problemen via de 

geëigende weg – met name via de procedure van de aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, specifiek bedoeld voor mensen met een fysieke dan wel psychische aandoening – 

moeten worden aangekaart en waarbij zij stelt dat de aangehaalde elementen geen buitengewone 

omstandigheid vormen waarom verzoekster de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indien via 

de gewone procedure, hetgeen onmiskenbaar in de bestreden beslissing wordt gesteld, dan is zij er op 

het eerste gezicht niet toe gehouden om hierover nog verder te motiveren. Er is derhalve niet 

aannemelijk gemaakt dat de bestreden beslissing is genomen met een schending van de formele 

motiveringsplicht.  

 

In de mate dat verzoekster de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht, moet vooreerst in 

herinnering worden gebracht dat bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht de Raad niet 

bevoegd is om 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 op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen 

(RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

Verzoekster doet, onder verwijzing naar een arrest van de Raad waarvan zij de analoge toepassing 

vraagt, gelden dat haar verwijzing naar haar psychologische situatie ten onrechte als een medische 

situatie werd beoordeeld.  

 

Bij haar aanvraag voegde verzoekster een attest van een psychologe, waarin wordt gesteld dat zij reeds 

sedert 2010 regelmatig wordt gezien op consultatie, dat haar psychische toestand is verergerd in die zin 

dat zij, sedert het overlijden van haar dochter, lijdt aan een ernstige depressie, een posttraumatische 

stressstoornis en een gecompliceerde rouw. Verzoekster kan bezwaarlijk ernstig volhouden dat zij zich 

hiermee niet steunt op een psychische aandoening die inderdaad het voorwerp kan uitmaken van een 

aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, een procedure die voorziet in een aantal 

garanties wat betreft het risico op een schending van het leven of de fysieke integriteit dan wel het risico 

op een onmenselijke of vernederende behandeling indien geen adequate behandeling zou kunnen 

worden geboden in het land van herkomst. Evenmin maakt zij aannemelijk dat zij, gelet op de 

vaststellingen van de psychologe, geen medisch getuigschrift zou kunnen voorleggen dat deze 

vaststellingen omtrent haar aandoeningen zou kunnen bevestigen. Meer nog, nazicht van het 

administratief dossier leert dat verzoekster zich reeds heeft gesteund op onder meer haar vermeende 

posttraumatische stressstoornis in het kader van aanvragen op grond van artikel 9ter, die hebben geleid 

tot een afwijzende beslissing van de verwerende partij. De Raad kan zich dan ook niet van de indruk 

ontdoen dat verzoekster de door de wetgever gemaakte keuze om een onderscheid te maken tussen 

aanvragen op grond van de artikelen 9bis en 9ter van de Vreemdelingenwet volledig tracht uit te hollen 

met haar argumentatie dat haar psychologische problemen ten onrechte als medische problemen 

werden beschouwd. Zij maakt dan ook geenszins aannemelijk dat de eerste bestreden beslissing niet 

op deugdelijke gronden steunt. De verwijzing naar het door verzoekster aangehaalde arrest van de 

Raad doet daaraan geen afbreuk. Een schending van de materiële motiveringsplicht is op het eerste 

gezicht evenmin aannemelijk gemaakt.  

 

2.2.3. Het enig middel is niet ernstig. Derhalve is niet voldaan aan de tweede van de drie cumulatieve 

voorwaarden waaraan moet zijn voldaan opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid kan worden bevolen. Deze vaststelling volstaat om, zonder onderzoek naar het 

voldaan zijn aan de eerste, dan wel de derde voorwaarde, de vordering af te wijzen.  
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3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien oktober tweeduizend veertien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN A. WIJNANTS 

 


