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 nr. 133 569 van 20 november 2014 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X en X, die allen verklaren van Kazachse nationaliteit te zijn, op 

11 juni 2014 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

Armoedebestrijding van 22 april 2014 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 wordt verklaard. 

 

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 12 september 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 oktober 

2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. FRERE loco advocaat 

B.SOENEN en van advocaat C. FLAMANG, 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 kwamen op 14 november 2008 toe op Belgisch grondgebied en dienden diezelfde dag 

een asielaanvraag in. 
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1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) 

trof op 3 september 2009 beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus. Na beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 

de Raad) de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus (RvV 8 december 2009, nr.      

X). 

 

1.3. Verzoekers dienden op 16 december 2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter 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). 

 

1.4. Op 16 augustus 2010 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asiel-

beleid de in punt 1.3 vermelde aanvraag ontvankelijk. 

 

1.5. Verzoekers dienden op  4 april 2012 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. 

 

1.6. Op 15 april 2013 trof de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) een beslissing waarbij 

de in punt 1.3 vermelde aanvraag ongegrond werd verklaard. 

 

1.7. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 9 juni 2013 een beslissing waarbij de in punt 1.5. 

vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Het beroep tot nietigverklaring dat verzoekers 

hiertegen instelden werd door de Raad verworpen (RvV 9 mei 2014 ,nr. X). 

 

1.8. Op 9 juli 2013 trof de gemachtigde van de staatssecretaris beslissingen tot afgifte van bevelen om 

het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlagen 13quinquies). 

 

1.9. Verzoekers dienden op 19 juli 2013 een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.10. Verzoekers dienden op 1 augustus 2013 een tweede asielaanvraag in. 

 

1.11. Op 4 september 2013 trof de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing waarbij de in 

punt 1.9 vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Na beroep vernietigde de Raad deze 

beslissing (RvV 27 mei 2014, nr. X). De verwerende partij stelde tegen dit arrest een cassatie-beroep in 

bij de Raad van State dat op 14 juli 2014 toelaatbaar werd verklaard (RvS 14 juli 2014, nr. 10673 (c)). 

 

1.12. Op 18 oktober 2013 dienden verzoekers een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

1.13. De commissaris-generaal trof op 23 oktober 2013 beslissingen tot weigering van de vluchtelingen-

status en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Na beroep weigerde de Raad de vluchte-

lingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus (RvV 13 maart 2014, nr. X). 

 

1.14. Op 13 maart 2014 dienden verzoekers wederom een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

1.15. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 22 april 2014 een beslissing waarbij de in punt 

1.12 vermelde aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard. Verzoekers werden hiervan op 13 mei 2014 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 18.10.2013 werd 

ingediend en op 25.11.2013, 4.03.2014 en 11.03.2014 werd aangevuld, door: 

A.(…), A.(…) geboren te (…) op (…) 

A.(…), Z.(…) geboren te (…) op (…)  

+ kinderen 

A.(…), D.(…) geboren te (…) op (…) 

A.(…), L.(…) geboren te (…) op (…) 

nationaliteit: Kazachstan ( Rep. )  
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adres: (…) 

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 onontvankelîjk is. 

Redenen: 

De elementen (EVRM, Kinderrechtenverdrag, lokale verankering, asielprocedure van meer dan een 

jaar, schoolgaande kinderen, werden reeds ingeroepen tijdens de aanvraag van 04.04.2012 tot het 

verkrijgen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grand van art. 9bis van de wet van 15 december 

1980. Deze aanvraag werd afgewezen bij beslissing van 19.06.2013. 

Betrokkenen beroepen zich in onderhavig verzoek op meer dan vijf jaar verblijf in België en op een 

lange medische verblijfsprocedure, namelijk van 16.12.2009 tot 15.04.2013. Ook leggen ze bijkomende 

integratiestukken voor zoals bewijzen van gevolgde opleidingen, aanbevelingsbrieven van de heer Erik 

Matthijs (van 22.03.2014) en van het O.C.M.W. (van 27.03.2014) en een opleidingsovereenkomst van 

dochter L.(…) van 11.02.2014. Deze elementen van integratie 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). 

Ze leggen ook een kopie van voor van een identiteitsbewijs van hun zoon in Frankrijk en een 

geboorteakte van zijn kind. Ze geven evenwel niet aan op welke wijze dit een buitengewone 

omstandigheid vormt dat hen ervan weerhoudt om de verblijfsaanvraag in te dienen bij de bevoegde 

diplomatieke post in het buitenland. 

Ook stellen ze dat de asielprocedure die betrokkenen indienden op 01.08.2013 nog loopt. Deze werd 

evenwel in hun nadeel afgesloten in de beroepsprocedure bij beslissing van 17.03.2014. 

Betrokkenen halen geen buitengewone omstandigheden aan die hen ervan zouden kunnen weerhouden 

om de verblijfsaanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke post in het buitenland.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Ter terechtzitting legden verzoekers een schrijven neer van 22 september 2014 waarin de dochters, 

thans de derde en de vierde verzoekende partij, vragen om een uitstel van vertrek om hun studies in 

België af te ronden. 

 

2.2. De Raad merkt op dat hij in het kader van zijn annulatiebevoegdheid geen rekening kan houden 

met elementen die opduiken na het nemen van de bestreden beslissing, zoals het in punt 2.1 vermelde 

schrijven. Om de rechten van verdediging van de verwerende partij niet in het gedrang te brengen, dient 

de Raad dit schrijven uit de debatten te weren. Bovendien verkeert de Raad in de onmogelijkheid om 

het gevraagde uitstel van vertrek toe te staan. Verzoekers dienen zich hiervoor te wenden tot de 

gemachtigde van de staatssecretaris. 

 

2.3. Aan verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van 

verzoekers te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 9bis en 

62 van de vreemdelingenwet, van de formele en de materiële motiveringsplicht, van het vertrouwens-, 

het redelijkheids- en het evenredigheidsbeginsel. Tenslotte voeren verzoekers machtsmisbruik aan. Zij 

formuleren hun grieven als volgt: 

 

“4.1. 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

Er kan waargenomen worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken de verblijfsaanvraag van de 

verzoekende partijen als onontvankelijk afwijst omdat er geen buitengewone omstandigheden zouden 

zijn om de aanvraag via de gemeente in België in te dienen. 

In de bestreden beslissing wordt gewezen op de genomen beslissing in het kader van de eerste 

aanvraag tot machtiging tot verblijf van de verzoekende partijen, hun langdurig ononderbroken verblijf, 

hun langdurige medische regularisatieprocedure, integratie…. 

Overeenkomstig artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. 
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Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten 

worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. 

4.2. 

De verzoekende partijen hebben een aanvraag tot machtiging tot verblijf ingediend op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet omwille van de buitengewone omstandigheden waarin zij verkeren. 

De Raad van State omschrijft buitengewone omstandigheden als deze die het onmogelijk of bijzonder 

moeilijk maken voor de vreemdeling om terug te keren naar het land van herkomst en eveneens 

onderstreept dat dit begrip niet mag verward worden met dat van de ‘overmacht’ (met name C.E., arrest 

nr. 88.076 van 20 juni 2000). 

“Considérant que des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980 précitée ne sont pas des circonstances de force majeure; qu'il suffit que l'intéressé 

démontre qu'il lui est impossible ou particulièrement difficile de retourner dans son pays d'origine ou 

dans un pays où il est autorisé au séjour; que le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par 

l'étranger doit être examiné par l'autorité dans chaque cas d'espèce.” (Raad van State, arrest nr. 99.769, 

dd. 10 oktober 2001). 

Bovendien dienen de buitengewone omstandigheden niet ‘onvoorzienbaar’ te zijn. 

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

vreemdeling zelf, op voorwaarde dat deze zich gedraagt als een normaal zorgvuldig persoon die geen 

misbruik maakt door opzettelijk een situatie te creëren waardoor een repatriëring bemoeilijkt wordt. 

De verzoekende partijen hebben in hun aanvraag gewezen op hun langdurig ononderbroken verblijf, 

hun langdurige verblijfsprocedures, hun sterke integratie, hun uitgebreid sociaal netwerk, hun 

werkbereidheid en de toepassing van belangrijke verdragsbepalingen. 

Dat deze elementen de onmogelijkheid of minstens de bijzondere moeilijkheid om terug te keren naar 

het land van herkomst aantonen, zodat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. 

Bovendien hebben de verzoekende partijen deze buitengewone omstandigheden niet opzettelijk 

gecreëerd. 

4.3. 

Er dient vastgesteld te worden dat de verwerende partij de buitengewone omstandigheden op een 

manifest onzorgvuldige, dan wel onredelijke manier heeft beoordeeld. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

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

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het administratief 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Het evenredigheidsbeginsel stelt ertoe dat het bestuur in rechte en in feite een verantwoorde beslissing 

neemt. 

Het redelijkheidsbeginsel houdt in dat men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

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

Met andere woorden, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na de lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na te gaan 

of de (gemachtigde van de) Staatssecretaris bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk 

onredelijk tot zijn besluit is gekomen. 

Uit navolgende bespreking is gebleken dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet op basis van 

een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. 

- 4.3.1. 

Integratie 

In de bestreden beslissing wordt geoordeeld dat ‘de elementen van integratie … behoren tot de 

gegrondheid van de aanvraag’. 

Rekening houdende met recente rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan de 

Dienst Vreemdelingenzaken niet gevolgd worden. 

Het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met nummer 92 227 dd. 27 november 2012 

kan naar analogie worden toegepast voor beslissingen in het kader van de ontvankelijkheidsfase. 

“Uit het geheel van deze motivering blijkt dat de integratie en het langdurig verblijf van de verzoekende 

partij in België door de gemachtigde van de staatssecretaris niet worden betwist en tevens dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris meent dat een goede integratie in de Belgische maatschappij en 

een langdurig verblijf een reden kunnen zijn om een verblijf toe te kennen, dat hij hiertoe echter niet 

verplicht is, waarna besloten wordt dat in casus deze elementen op zich onvoldoende zijn om een 

verblijfsrecht toe te kennen. Er dient echter te worden vastgesteld, zoals de verzoekende partij ook 
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aangeeft, dat de gemachtigde van de staatssecretaris heeft nagelaten de motiveren waarom hij in dit 

concrete geval heeft geoordeeld waarom deze integratie en dit langdurig verblijf niet kunnen worden 

aanvaard als element om verblijfsrecht toe te kennen. De gemachtigde van de staatssecretaris beperkt 

zich immers tot de stelling dat men redelijkerwijze niet kan inzien waarom deze elementen een 

regularisatie rechtvaardigen, gevolgd door een verwijzing naar een arrest van de Raad van State dat 

stelt dat de toekenning van een verblijf omwille van een goede integratie in de Belgische maatschappij 

en een langdurig verblijf een mogelijkheid, maar geen verplichting is, om te besluiten dat “daarom” deze 

elementen op zich onvoldoende zijn om een verblijfsrecht toe te kennen. Ook al beschikt de 

gemachtigde van de staatssecretaris in het kader van de beoordeling van een aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet over een ruime discretionaire 

bevoegdheid, dit ontslaat hem niet van de verplichting om zijn beslissing op afdoende, draagkrachtige 

en duidelijke wijze te motiveren, hetgeen hij in casu heeft nagelaten te doen.” 

(Zie Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, arrest nr. 92 227 dd. 27.11.2012) 

Er wordt in de bestreden beslissing niet op een afdoende wijze gemotiveerd waarom in concreto, in het 

voorliggende individuele geval de integratie (duurzame lokale verankering, vrienden- en kennissenkring, 

langdurig legaal verblijf in België…) niet als buitengewone omstandigheid kan worden beschouwd. 

Meer dan een opsomming geven en concluderen dat deze elementen niet als buitengewone 

omstandigheid kunnen aanvaard worden, doet de Dienst Vreemdelingenzaken immers niet. 

Er is geen sprake van een ware motivering. 

Hoewel zou kunnen aanvaard worden dat elementen van integratie op zich niet voldoende zijn om als 

buitengewone omstandigheid in aanmerking genomen te worden, dienen deze elementen weliswaar in 

rekening gebracht worden in het geheel van de ingeroepen omstandigheden én dienen ze aan een ware 

beoordeling onderworpen worden. 

Er dient benadrukt te worden dat de integratie van de verzoekende partijen is ontstaan in een langdurige 

periode van legaal dan wel gedoogd verblijf. 

De verzoekende partijen hebben bijgevolg voor wat betreft hun integratie gehandeld als zorgvuldige 

personen, door van de mogelijkheden geboden door de Belgische autoriteiten gebruik te maken. 

De verzoekende partijen hebben weliswaar hun integratie zelf gecreëerd, maar ten dien einde geen 

misbruik hebben gemaakt. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft in de bestreden beslissing op kennelijk onredelijk wijze 

geoordeeld door de samenloop van de omstandigheden te negeren. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft het volgende geoordeeld: 

“Verzoekers betogen dat de gemachtigde in de bestreden beslissing niet meer doet dan een opsomming 

geven en niet op afdoende wijze motiveert waarom in concreto in het voorliggende geval de elementen 

van integratie niet als buitengewone omstandigheden kunnen worden beschouwd. 

Uit lezing van de motieven van de beslissing stelt de Raad vast dat inderdaad blijkt dat de gemachtigde 

zonder meer oordeelt dat deze elementen niet verantwoorden dat de aanvraag om machtiging tot verblijf 

in België wordt ingediend. De gemachtigde laat na te motiveren waarom deze elementen niet 

verantwoorden dat de aanvraag in België wordt ingediend. Dergelijke motivering kan bezwaarlijk als 

afdoend beschouwd worden. Een schending van de formele motiveringsplicht wordt vastgesteld. 

Ten overvloede meent de Raad dat deze vaststelling des te meer klemt daar verzoekers terecht 

opmerken dat deze integratie is ontstaan tijdens een langdurige periode van legaal verblijf. De Raad 

stelt immers vast dat verzoekers sinds 7 oktober 2010 over een tijdelijk verblijf beschikten in het kader 

van een ontvankelijk verklaarde aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet en dat de gemachtigde deze aanvraag pas op 9 oktober 2013 ongegrond 

verklaarde.” 

(Zie arrest nr. 122 728 van 18 april 2014 in de zaak RvV 144099/II) 

Dit arrest kan naar analogie worden toegepast. 

De loutere stelling dat ‘de elementen … behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in 

deze fase niet behandeld worden’, is geen afdoende motivering. 

Het feit dat elementen van sterke integratie na een langdurig ononderbroken verblijf de gegrondheid van 

een aanvraag tot machtiging staven, houdt niet in dat diezelfde elementen niet eveneens als 

buitengewone omstandigheid kunnen beschouwd worden. 

De Dienst Vreemdelingenzaken motiveert niet waarom in concreto in het voorliggende geval de 

elementen van integratie niet als buitengewone omstandigheden kunnen worden beschouwd. 

- 4.3.2. 

Humanitaire elementen 

De aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 

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

betreft een humanitaire regularisatie. 
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Gelet op het humanitaire karakter van de aanvraag, dient ten zeerste met de humanitaire elementen 

eigen aan het individuele geval rekening gehouden te worden. 

De beoordeling van de Dienst Vreemdelingenzaken dient reeds in de fase van ontvankelijkheid op een 

humanitaire wijze te gebeuren. 

Vanuit het humanitaire standpunt dient rekening gehouden te worden met de belangen van de derde en 

vierde verzoekende partij, die hier als minderjarigen zijn aangekomen. 

Zij zijn alhier opgegroeid. 

Tot op heden lopen de derde en vierde verzoekende partij alhier school. 

Ze hebben het recht in een stabiele leefomgeving te leven en zich te ontplooien en te ontwikkelen. 

Het terugsturen van deze jonge vrouwen naar hun land van herkomst, al was het maar tijdelijk, 

doorbreekt de stabiliteit in hun leven. 

Na al hun inspanningen om zich te integreren het antwoord krijgen geen verblijfsrecht te ontvangen, is 

voor hen uiterst ingrijpend. 

De derde en vierde verzoekende partij beschouwen België als hun thuisland. De afwijzing is 

traumatiserend. 

- 4.3.3. 

Evenredigheidstoets 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken het evenredigheidsbeginsel eveneens heeft geschonden door geen 

afweging te maken tussen de ongemakken waarmee de verzoekende partijen zullen geconfronteerd 

worden bij een terugkeer voor onbepaalde duur naar hun land van herkomst en de doelstelling van de 

formaliteiten. 

Door de Raad van State werd reeds geoordeeld dat het recht op eerbiediging van het familie-, gezins- 

en privéleven een buitengewone omstandigheid kan uitmaken indien er een kennelijke wanverhouding 

is tussen het doel en de gevolgen van de formaliteit en de gemakkelijke haalbaarheid in het individuele 

geval en de ongemakken die de uitvoering met zich meebrengt: 

“Het recht op eerbiediging van het privé-leven en het gezinsleven dat in art. 8.1. E.V.R.M. wordt 

bevestigd, kan door de Staten worden beperkt binnen de grenzen bepaald bij art. 8.2. van hetzelfde 

Verdrag. De wet past in het kader van dit lid. 

Hoewel de toepassing van deze wet op zichzelf geen schending van voornoemd art. 8 inhoudt, kan de 

uitvoering van een verwijderingsmaatregel, gelet op de omstandigheden, inderdaad in strijd met dit 

artikel blijken te zijn. 

Voor de toelating of de weigering van het buitengewone rechtsmiddel waarop art. 9bis van de 

Vreemdelingenwet recht geeft, is het op grond van een regel van voorzichtig bestuur vereist dat de 

overheid de evenredigheid beoordeelt tussen enerzijds het doel en de gevolgen van de in het 2e lid van 

de bepaling voorgeschreven bestuurlijke stap, en anderzijds haar min of meer gemakkelijke 

haalbaarheid in het individuele geval en de ongemakken die met de uitvoering ervan gepaard gaan, en 

dan vooral de risico’s waaraan de veiligheid van de verzoekers en de integriteit van hun gezinsleven 

zouden worden blootgesteld, als ze zich eraan onderwerpen” 

(Zie Raad van State nr. 58.969, 1 april 1996 http://www.raadvst-consetat.be (7 januari 2000); Rev. Dr. 

Étr. 1996, 742, T. Vreemd. 1997, 29) 

Het recht op privéleven van het de verzoekende partijen dient gerespecteerd te worden. 

Dat van een gezin met (schoolgaande) jongeren vereist wordt om voor onbepaalde duur terug te keren 

naar hun land van herkomst, en aldus de stabiliteit die de jongeren alhier kennen achter zich moeten 

laten teneinde in onzekere levensomstandigheden terecht te komen, in wanverhouding staat tot het doel 

van de formaliteit. De formele vereisten zijn disproportioneel ten opzichte de humanitaire elementen 

eigen aan dit dossier. 

- 4.3.4. 

Het vertrouwensbeginsel werd bij het nemen van de bestreden beslissing geschonden. 

Het vertrouwensbeginsel houdt in dat het bestuur de bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige 

verwachtingen zo mogelijk dient te honoreren. 

a) 

Het is immers zo dat zowel het kabinet De Block als de directie van de Dienst Vreemdelingenzaken 

bevestigd hebben dat de criteria van de (weliswaar vernietigde) instructies dd. 19 juli 2009 blijven 

gelden voor wie eraan voldoet. 

Het afgesproken beleid wordt uitgevoerd totdat er een nieuw regularisatiebeleid wordt bekend gemaakt. 

Tot op heden is er nog geen nieuw beleid bekend gemaakt. 

Aangezien uitdrukkelijk door de bestuurlijke overheid wordt bevestigd dat zij de criteria zullen blijven 

toepassen totdat het nieuwe beleid wordt bekend gemaakt, mag aldus verwacht worden dat iedere 

beslissing in het kader van een aanvraag tot regularisatie op grond van artikel 9bis Vreemdelingenwet 

wordt genomen rekening houdende met de achterliggende filosofie van de criteria van de instructies dd. 

19 juli 2009, zij het binnen de discretionaire bevoegdheid van de Staatssecretaris. 
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Anders bepalen zou leiden tot willekeur. 

Ondanks het feit dat iedere aanvraag tot regularisatie individueel dient onderzocht te worden en de 

toekenning van een verblijfsrecht een gunst en geen recht is, dient duidelijkheid nagestreefd te worden 

zodoende willekeur of aan elkaar tegenstrijdige beslissingen te vermijden. 

De bevestiging van toepassing van de criteria door het kabinet De Block en de directie van de Dienst 

Vreemdelingenzaken schept rechtmatige verwachtingen bij de rechtsonderhorige en een bestuur dient, 

overeenkomstig het vertrouwensbeginsel, de bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige 

verwachtingen te honoreren. 

De situatie van de verzoekende partijen is niet geheel in overeenstemming met één van de situatie 

beschreven in de regeringsinstructies, doch vindt aansluiting bij meerdere criteria die een langdurige 

procedures en een langdurig ononderbroken verblijf, gepaard gaande met schoolgaand kinderen, als 

maatstaf vooropstellen. 

De situatie van de verzoekende partijen kan evenzeer gekwalificeerd worden als een prangende 

humanitaire situatie, dewelke buitengewone omstandigheden impliceren. 

De verzoekende partijen mochten verwachten dat zij van de gunst van de regularisatie zouden kunnen 

genieten. 

Dat het anders oordelen niet alleen wijst op willekeur, doch ook een schending uitmaakt van het non-

discriminatiebeginsel en de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

b) 

Indien de regeringsinstructies dd. 19 juli 2009 er op nagelezen worden, is de duurzame lokale 

verankering een belangrijk element die beoordeeld dient te worden bij het nemen van een beslissing 

naar aanleiding van een aanvraag tot regularisatie. 

Er kan niet ontkend worden dat de situatie waarin de verzoekende partijen zich bevinden niet 

overeenstemt met een prangende humanitaire situatie zoals omschreven in de regeringsinstructies, 

doch dient vastgesteld te worden dat de feitelijkheden eigen aan het dossier van de verzoekende 

partijen bewijs leveren van hun duurzame lokale verankering. 

In eerste instantie is het zo dat de verzoekende partijen reeds geruime tijd ononderbroken in België 

verblijven en dit reeds sinds 2008, aldus reeds bijna zes jaar. 

De verzoekende partijen verbleven tijdens hun langdurige verblijfprocedures geruime periode legaal in 

België. 

De verblijfsprocedures van de verzoekende partijen hebben geruime tijd geduurd. Zo duurde de 

medische regularisatieprocedure drie en een half jaar. 

Daarnaast is het zo dat de verzoekende partijen zich hebben geïntegreerd in België, taallessen hebben 

gevolgd en een sociaal netwerk hebben opgebouwd. 

De derde en de vierde verzoekende partij zijn schoolgaand en hebben zich ook aangepast aan de 

Belgische samenleving. 

“Ook de dochters werken aan hun integratie. Beide meisjes lopen onderwijs in het middelbaar. De 

oudste dochter is inmiddels meerderjarig en ontving een tijdje een eigen financiële steun. Ze lopen 

beide ook stage. De dochters hebben inmiddels geen enkele binding meer met hun geboorteland. Ze 

spreken de taal niet meer en bouwen inmiddels al meer dan 5 jaar hun leven uit in Evergem. Zij wonen, 

leven, studeren… als zo lang in ons land dat er geen sprake meer kan zijn van een band met 

Oezbekistan. Hun leven ligt hier.” 

(cf. stuk 38 bij de aanvraag, brief van de heer Tom DEQUEECKER, dd. 27/03/2014) 

De verzoekende partijen zijn tevens werkbereid. Beiden vervullen gemeenschapsdiensten op vrijwillige 

basis. Hun inzet wordt erg gewaardeerd. 

“Beide ouders vervullen bij onze dient op vrijwillige basis gemeenschapsdiensten. [A.] is 

verantwoordelijke van het fietsatelier van de LOI’s. Hij runt dit al enkele jaren en doet dit goed. Zijn 

vrouw [Z.] poetst de kantoorruimte van onze dienst en organiseert de stock met tweedehandskledij. Zij 

vervullen deze taken op een eerlijke en correcte manier.” 

(cf. stuk 38 bij de aanvraag, brief van de heer Tom DEQUEECKER, dd. 27/03/2014) 

Indien een persoon zich in een prangende humanitaire situatie bevindt, waarbij sprake kan zijn van 

duurzame lokale verankering, dienen geen buitengewone omstandigheden worden aangetoond, 

aangezien de prangende humanitaire situatie buitengewone omstandigheden impliceren. 

De Dienst Vreemdelingenzaken schendt het vertrouwensbeginsel doordat meegedeeld werd dat de 

achterliggende filosofie van de instructies blijvend zal worden toegepast binnen de discretionaire 

bevoegdheid, doch bij het nemen van individuele beslissingen, zoals in casu, wijkt de Dienst 

Vreemdelingenzaken hiervan af. 

Een dergelijke werkwijze kan niet aanvaard worden. 

4.4. 

Machtsmisbruik 
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Tenslotte dient vastgesteld te worden dat de verzoekende partijen op het ogenblik van hun aanvraag in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet legaal op het Belgisch grondgebied verbleven. 

a) 

Op datum van 18/10/2013 hebben de verzoekende partijen hun aanvraag in toepassing van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet ingediend. 

Zij verbleven legaal in België, gelet op hun lopende asielprocedure en het attest van immatriculatie dat 

zij op dit moment in hun bezit hadden. 

De verzoekende partijen verbleven aldus op het ogenblik van hun aanvraag onbetwistbaar in een 

situatie van buitengewone omstandigheden. 

Uiteraard, na het wegvallen van de manifest aanwezige buitengewone omstandigheden, heeft de dienst 

Vreemdelingenzaken ook de aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

afgewezen. 

Er is geen wettelijke termijn waarbinnen de Dienst Vreemdelingenzaken dient te beslissen omtrent de 

ontvankelijkheid dan wel de gegrondheid van de humanitaire regularisatieaanvraag. 

Bijgevolg heeft de Dienst Vreemdelingenzaken de mogelijkheid om beslissingen in het kader van een 

aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet bewust uit te 

stellen – ook al zijn er op het ogenblik van de aanvraag manifest buitengewone omstandigheden 

aanwezig – en afwacht totdat de aanwezige onbetwistbare buitengewone omstandigheden (in casu de 

lopende asielprocedure) vervallen. 

Dat een dergelijke praktijk machtsmisbruik uitmaakt. 

Het is correct dat er in de wet geen termijn wordt voorzien waarbinnen de Dienst Vreemdelingenzaken 

een beslissing dient te nemen in het kader van aanvragen tot machtiging tot verblijf, doch de Dienst 

Vreemdelingenzaken misbruikt haar macht door bewust aanvragen die ontvankelijk zijn niet ten gronde 

te behandelen in afwachting totdat de omstandigheid die onbetwistbaar aanleiding geeft tot deze 

ontvankelijkheid wegvalt. 

b) 

Er dient toepassing gemaakt te worden van het adagium ‘nemo turpitudinem suam allegans auditur’. 

Als de verzoekende partijen gerechtigd waren op tijdelijk verblijf, kan toch moeilijk in alle redelijkheid 

voorgehouden worden in de bestreden beslissing dat de verzoekende partijen naar Kazachstan dienen 

terug te keren om een loutere formaliteit na te leven, terwijl de wet wel degelijk toelaat de aanvraag in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in te dienen. 

Bovendien hadden de verzoekende partijen de asielprocedure, die aanleiding gaf tot het attest van 

immatriculatie, in de aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet als 

buitengewone omstandigheden ingeroepen. 

Met een immatriculatieattest mochten de verzoekende partijen het land niet verlaten op gevaar niet 

meer terug te kunnen keren. 

Het immatriculatieattest wordt door de verwerende partij immers niet als een verblijfstitel maar als een 

verblijfsdocument met tijdelijke toegang tot verblijf op het grondgebied beschouwd. 

De Dienst Vreemdelingenzaken behandelt de aanvraag overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet met opzet slechts nadat zij een definitieve beslissing ten gronde in asielprocedure 

werd genomen. 

Hierdoor neemt enerzijds de behandelingstermijn van de aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet door toedoen van de Dienst Vreemdelingenzaken toe. 

Bovendien laat het anderzijds de Dienst Vreemdelingenzaken toe om na de weigering in het kader van 

de asielprocedure plots te stellen dat er geen buitengewone omstandigheden zijn om een aanvraag in 

België in te dienen én wijst het de aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet af 

als onontvankelijk. 

De Dienst Vreemdelingenzaken beroept zich bijgevolg op haar eigen schandelijk optreden. 

De verzoekende partijen dienden hun asielaanvraag in op datum van 01/08/2013, enkele maanden 

voorafgaand aan de indiening van het verzoek overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

dd. 18/10/2013. 

- Dit toont in ieder geval aan dat de verzoekende partijen terecht hun asielprocedure inriepen in België 

om een aanvraag in te dienen en dat die reeds bestonden op datum van de aanvraag in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

- De asielprocedure werd trouwens ook aangehaald in de aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet om als buitengewone omstandigheden weerhouden te worden. 

Uiteindelijk wacht de Dienst Vreemdelingenzaken met opzet tot na de weigering in het asieldossier om 

de aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet af te wijzen. 

Het is werkelijk een schande dat de verzoekende partijen dienen te vernemen dat de verblijfsaanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard na maandenlang met opzet talmen van de Dienst Vreemdelingenzaken. 
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De Dienst Vreemdelingenzaken kan zich niet op haar eigen fout – het onredelijk lange wachten – 

beroepen om thans te stellen dat de verzoekende partijen hun aanvraag in Kazachstan moeten 

indienen, terwijl de Vreemdelingenwet wel degelijk toelaat om een aanvraag in België in te dienen. 

De Dienst Vreemdelingenzaken weet heel goed dat aan de verzoekende partijen, die expressis verbis 

hun asielprocedure inriepen in het verzoek conform artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, een attest 

van immatriculatie werd afgegeven en dat zij zodoende gemachtigd werden tot (tijdelijk) verblijf. 

De aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd met opzet pas na de 

weigering ten gronde in de asielprocedrue onontvankelijk verklaard. 

Dit is geen normaal, zorgvuldig bestuursoptreden. 

De verzoekende partijen verwijzen dan ook terug naar het adagium ‘nemo turpitudinem suam allegans 

auditur’. 

Niemand mag gehoord worden die zich op haar eigen schandelijkheid beroept. 

De Dienst Vreemdelingenzaken kan bijgevolg thans niet op rechtmatige wijze stellen dat de 

verzoekende partijen maar naar Kazachstan moeten terugkeren om daar een pure formaliteit te 

vervullen, terwijl terecht hun asielprocedure als buitengewone omstandigheden inriepen om de 

aanvraag in België in te dienen én de verzoekende partijen tijdens de behandelingstermijn eveneens 

maandenlang legaal in België waren middels een attest van immatriculatie. 

4.5. 

De beslissing tot onontvankelijkheid genomen in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

dient dan ook vernietigd te worden.” 

 

3.2. 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). 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) 

  

3.3.De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de 

plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale toetsings-

bevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931).  

 

3.4. Het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet 

toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen 

alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). De Raad kan ter zake enkel optreden 

wanneer het bestuur een kennelijk onredelijk gebruik maakt van zijn beoordelingsvrijheid, wat voor het 

onderhavige geval neerkomt op de vraag of de gemachtigde van de staatssecretaris zich kennelijk 

onredelijk opgesteld heeft toen hij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaarde (cf. 

RvS 26 september 2005, nr. 149.347).  

 

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

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). De Raad wijst erop dat het tegelijk 

aanvoeren van de schending van de formele en de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is. Een 

gebrek aan deugdelijke formele motivering maakt het de verzoekende partijen immers onmogelijk om uit 

te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is (cf. RvS 14 juli 2004, nr. 133.900). Bijgevolg 

dient vastgesteld dat, ofschoon de verzoekende partijen zich steunen op de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, uit het middel blijkt dat zij de 

motieven die aan de grondslag van de bestreden beslissing liggen, kennen doch betwisten dat deze 

motieven de bestreden beslissing kunnen dragen. De verzoekende partijen voeren met andere woorden 

de schending van de materiële motiveringsplicht aan. Immers betreft het nagaan of de motieven 

pertinent zijn, de materiële motiveringsplicht (cf. RvS 26 februari 2003, nr. 116.486).  

 

3.6. 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 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 
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3.7. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 9bis van de vreemdelingenwet als haar 

juridische grondslag. Dit wetsartikel 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.  

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

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

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

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken  

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

geldige wijze aantoont.  

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

buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard: 

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

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

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

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

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

2° elementen die in de loop van de procedure ter behandeling van de asielaanvraag in de zin van artikel 

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

waren voor het einde van deze procedure;  

3° elementen die reeds ingeroepen werden bij een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging 

tot verblijf in het Rijk; 

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

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter.” 

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die is vervat in artikel 9, tweede lid van de 

vreemdelingenwet, dat 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, bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België een aanvraag indienen om tot een 

verblijf gemachtigd te worden, doch enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen.  

Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, zijn omstandig-

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

de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

 

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. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

gemachtigde van de bevoegde minister c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig 

werd ingediend, te weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van 

deze verplichting en of hij aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen. De 

aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandigheden 

zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit 

zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 
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3.8. Uit de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet van 

18 oktober 2013, die is opgenomen in het administratief dossier, blijkt dat verzoekers het volgende 

inriepen als buitengewone omstandigheden: 

 

“De verzoekende partij is afkomstig van Kazachstan, en diende op datum van 14/11/2008 een aanvraag 

tot het bekomen van de status van vluchteling. in. 

De verzoekers verblijven ondertussen 3 jaar en vier maanden onafgebroken op het grondgebied. 

2. De verzoekers hebben op datum van 14/11/2008 een eerste asielaanvraag in België ingediend. 

De asielprocedure werd op datum van 10/12/2009 afgesloten. 

De asielprocedure heeft iets meer dan een jaar geduurd. 

3. Op datum van 01/08/2013 hebben verzoekers een tweede asielaanvraag ingediend. Deze aanvraag 

werd aan het CGVS overgemaakt. Tot op heden is de tweede asielaanvraag nog hangende. 

4. De verzoekers hebben op datum van 16/12/2009 een aanvraag 9ter ingediend. Deze aanvraag 

werd in eerste instantie ontvankelijk verklaard, maar OP datum van 15/04/2013 ongegrond. 

De duur van de behandeling van de aanvraag 9ter heeft drie jaar en vier maanden ondernomen. 

5. De verzoekers hebben schoolgaande kinderen in België. 

6. Toepassing maken van art. 9.2° Vreemdelingenwet impliceert dat de aanvraag ofwel gericht wordt via 

de Belgische diplomatieke of consulaire post te Kazachstan, ofwel via een dergelijke post in een ander 

land waarin de verzoekers beschikken over een niet-precaire verblijfstitel. 

Deze laatste mogelijkheid is uitgesloten gezien verzoekers in geen enkel Iand over niet precaire 

verblijfstitel beschikt. 

Dit betekent derhalve dat de aanvraag in casu in Kazachstan dient ingediend te worden. 

Waar verzoekers derhalve in principe, in overeenstemming met art. 9.2° Vreemdelingenwet een 

aanvraag tot vestiging dienen te richten vanuit Kazachstan, dient vastgesteld te worden dat dit in casu 

niet mogelijk is. 

6. De verzoekers zijn duurzaam lokaal verankerd in de Belgische maatschappij en verkeren in een 

precaire humanitaire situatie. 

7. De verzoekers verblijven ondertussen bijna 5 jaar onafgebroken op het grondgebied. 

8. De eerste asielprocedure heeft iets meer dan een jaar geduurd. 

9. De tweede asielaanvraag. ingediend op datum van 01/08/2013 is nog steeds hangende bij het 

CGVS. 

10. De verzoekers. hebben een aanvraag 9ter ingediend. Deze aanvraag werd in eerste instantie 

ontvankelijk verklaard, maar op datum van 15/04/2013 ongegrond. 

De duur van de behandeling van de aanvraag 9ter heeft drie jaar en vier maanden ondernomen 

11. De verzoekers zijn ingeburgerd en hebben de cursus maatschappelijke oriëntatie gevolgd. De 

verzoekers zijn ook in het bezit van het attest van inburgering 

12. De verzoekers spreken Nederlands en hebben hiertoe de nodige taallessen gevolgd. 

13. De verzoekers hebben deelgenomen aan de cursus Mind-Spring en hebben hiervan een bewijs.   

14. De verzoekers hebben schoolgaande kinderen in België. 

14.1 A.(…) L.(…) volgt onderwijs aan de Middenschool te Gent, richting beroepsvoorbereidend leerjaar 

van het secundair onderwijs Kantoor - Verkoop - Verzorging - Voeding. 

14.2 A.(…) D.(…) volgt onderwijs aan de Benedictus Poort, campus Maria Middelares te Gent, het 

eerste leerjaar vaan de tweede graad BSO Verzorging - voeding. In bijlage worden de recente 

schoolresultaten overgemaakt. 

15. De verzoekers hebben een ruime kennissenkring uitgebouwd in België. In bijlage worden de 

geloofsbrieven overgemaakt. 

De verzoekers worden als zeer positief ervaren met een grote wil tot integratie. 

16. Toepassing artikel 3 van het E.V.R.M.: 

Dat het recht op eerbiediging van het gezinsleven een basisrecht is. 

Artikel 3 van het E.V.R.M, bepaalt: 

"Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of straffen." 

Dat de gezinsleden omwille van buitengewone omstandigheden met België een daadwerkelijke band 

hebben: 

* De eerste asielprocedure heeft iets meer dan een jaar geduurd. 

* De tweede asielaanvraag is nog hangende ; 

* De aanvraag 9ter kent drie jaar en vier maanden behandelingstermijn ; 

* De verzoekers zijn duurzaam lokaal verankerd in de Belgische maatschappij en verkeren in 

een precaire humanitaire situatie. 

* De verzoekers zijn ingeburgerd en spreken Nederlands. 



  

 

 

RvV X - Pagina 12 van 16 

* De verzoekers hebben een ruime kennissenkring uitgebouwd in België. 

* De verzoekers hebben schoolgaande kinderen in België 

17. Toepassing artikel 8 van het E.V.R.M, de eerbiediging van het recht op een gezinsleven. 

"1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economische welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van de anderen. " 

Indien er geen machtiging tot verblijf wordt afgeleverd, wordt het gezin ontwricht. 

Dat de Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid terdege met deze buitengewone omstandigheid 

dient rekening te houden, wat blijkt uit het volgende arrest: 

" Het recht op eerbiediging van het privé-leven en het gezinsleven dat in art. 8.1. E. V.R.M. wordt 

bevestigd, kan door de Staten worden beperkt binnen de grenzen bepaald bij art. 8.2 van hetzelfde 

Verdrag. De wet past in het kader van dit lid. 

Hoewel de toepassing van deze wet op zichzelf geen schending van voornoemd art. 8 inhoudt, kan de 

uitvoering van een verwijderingmaatregel, gelet op de omstandigheden, inderdaad in strijd met dit artikei 

blijken te zijn. 

Voor de toelating of de weigering van het buitengewone rechtsmiddel waarop art. 9bis van de 

Vreemdelingenwet recht geeft, is het op grond van een regel van voorzichtig bestuur vereist dat de 

overheid de evenredigheid beoordeelt tussen enerzijds het doel en de gevolgen van de in het 2e Iid van 

de bepaling voorgeschreven bestuurlijke stap, en anderzijds haar min of meer gemakkelijke 

haalbaarheid in het individuele geval en de ongemakken die met de uitvoering ervan gepaard gaan, en 

dan vooral de risico's waaraan de veiligheid van de verzoekers en de integriteit van hun gezinsleden 

zouden worden blootgesteld, als ze zich eraan onderwerpen". 

(Zie R.vSt nr 58.969,1 april 1996 http://www. Raadvst-consetat.be (7januari 2000);, Rev. dr. étr 1996. 

742 : T. Vreemd. 1997. 29) 

18. Toepassing Het internationaal Kinderrechtenverdrag bepaalt in artikel 49. lid 2 van het Verdrag: 

"Voor iedere Staat die dit Verdrag bekrachtigt of ertoe toetreedt na de nederlegging van de twintigste 

akte van bekrachtiging of toetreding, treedt het Verdrag in werking op de dertigste dag na de 

nederlegging door die Staat van zijn akte van bekrachtiging of toetreding. " 

Het Kinderrechtenverdrag werd bij wet dd. 25-11-1991 door het Belgische Parlement goedgekeurd. 

Ingevolge voormeld artikel 49 krijgt het Verdrag in België kracht van wet op datum van 15 januari 1992. 

De preambule van het Kinderrechtenverdrag verwoordt de geest van het Verdrag als volgt: 

"De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, 

Indachtig dat de volkeren van de Verenigde Naties kun vertrouwen in de fundamentele rechten van de 

mens en in de waardigheid en de waarde van de mens opnieuw hebben bevestigd en hebben besloten 

sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in grotere vrijheid te bevorderen, eraan 

herinnerende dat de Verenigde Naties in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben 

verkondigd dat kinderen recht hebben op bijzondere zorg en bijstand 

Ervan overtuigd dat aan het gezin als de kern van de samenleving en de natuurlijke omgeving voor de 

ontplooiing en het welzijn van al haar leden en van kinderen in het bijzonder, de nodige bescherming en 

bijstand dient te worden verleend opdat het zijn verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap volledig 

kan dragen, Erkennende dat het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn of haar 

persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving in een sfeer van geluk, liefde en begrip, 

Overwegende dat het kind volledig dient te worden voorbereid op het leven van een zelfstandig leven in 

de samenleving, en dient te worden opgevoed in de geest van de in het Handvest van de Verenigde 

Naties verkondigde idealen, en in het bijzonder in de geest van vrede, waardigheid, verdraagzaamheid, 

vrijheid, relijkheid en solidariteit. 

Indachtig dat, zoals aangegeven in de Verklaring van de Rechten van het Kind, 'het kind op grond van 

zijn lichamelijke en geestelijke onrijpheid bijzondere bescherming en zorg nodig heeft, met inbegrip van 

geëigende wettelijke bescherming, zowel voor als na zijn geboorte. ' 

Erkennende dat er, in alle landen van de wereld, kinderen zijn die in uitzonderlijke moeilijke 

omstandigheden leven, en dat deze kinderen bijzondere aandacht behoeven. 

Zijn het volgende overeengekomen: (...)" 

De belangen van het kind moeten de eerste overweging vormen bij de bestuurshandelingen van de 

besturen. 

Het internationaal Verdrag inzake de rechten van het Kind vermeldt in artikel 3: 
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"Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instantie, bestuurlijke 

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging" 

De kinderen zijn autonome drager van mensenrechten en derhalve zelfstandige rechtssubjecten. 

Dat zij schendingen van het Kinderrechtenverdrag kunnen inroepen. 

Dat een terugkeer dreigt een ernstig nadeel te veroorzaken. 

Dat de kans op psychische en psychologische schade in die omstandigheden zeer groot is. 

Dat de kinderen bij een gedwongen terugkeer zich persoonlijk gekrenkt en afgewezen voelen door een 

samenleving waarin zij zo lang hebben gewoond. 

Dat de kinderen van de verzoekers een ernstig nadeel dreigen te lijden. Dat de kinderen door een 

gedwongen terugkeer al hun dromen en idealen opgeven.  

Dat de kans op een positieve ontwikkeling klein is omwille van de identiteitsbreuk en het ontbreken van 

ontwikkelingsmogelijkheid. 

Dat de twee kinderen al in een Nederlandstalig land verblijven. Ze volgen al onderwijs in het 

Nederlands. 

Dat het Kinderrechtenverdrag stelt dat bij elke maatregel van de overheid de belangen van het kind de 

eerste overweging dienen te vormen. 

19. Toepassing artikel 29 van het Kinderrechtenverdrag: 

De besturen dienen de belangen van de kinderen na te streven zodat deze zich volledig kunnen 

ontplooien en eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden worden bijgebracht. 

Het internationaal Verdrag inzake de rechten van het Kind vermeld in artikel 29: 

"De Staten die Partij zijn, komen overeen dat het onderwijs aan het kind dient gericht te zijn op: 

a) de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke 

vermogens van het kind; 

b) het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en voor de 

in het Handvest van de Verenigde Naties vastgelegde beginselen ; 

c) het bijbrengen van eerbied voor de ouders van het kind, voor zijn of haar eigen culturele identiteit, 

taal en waarden, voor de nationale waarden van het land waar het kind woont, het land waar het is 

geboren en voor andere beschavingen dan de zijne of de hare; 

d) de voorbereiding van het kind op een verantwoord leven in een vrije samenleving, in de geest van 

begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten en vriendschap tussen alle volkeren, 

etnische, nationale en 

godsdienstige groepen en personen behorend 

e) het bijbrengen van eerbied voor de natuurlijke omgeving. " 

Dat de kinderen overeenkomstig artikel 29 van het Kinderrechtenverdrag opgevoed zijn in een vrije 

samenleving, in de geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten en 

vriendschap tussen alle volkeren, etnische, nationale en godsdienstige groepen en personen behorend 

tot de oorspronkelijke bevolking. 

Dat de kinderen bij een gedwongen terugkeer zich persoonlijk gekrenkt en afgewezen voelen door een 

samenleving waarin zij zo lang hebben gewoond. 

20. Toepassing artikel 12 kinderrechtenverdrag: 

De kinderen van verzoekers vragen uitdrukkelijk gehoord te worden bij de beslissing die genomen 

wordt, en beroepen zich hierbij op artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag. 

De aanvraag betreft 00k hen en ze vragen gehoord te worden bij de beslissing die ook hen aanbelangt. 

Besluit: 

Gezien de toepassing van de rechten van het kind, en van het E.V.R.M., gezien de onmogelijkheid om 

de aanvraag te richten via de Belgische diplomatieke post in Kazachtstan, gezien de lange 

behandelingstermijn van de eerste asielprocedure, gezien de lange behandelingstermijn aanvraag 9ter, 

gezien de hangende tweede asielaanvraag, gezien er schoolgaande kinderen zijn en gezien de graad 

van integratie en duurzame lokale verankering, is de huidige aanvraag ontvankelijk. 

11. Bewijs identiteit 

De verzoekers zijn in het bezit van hun nationale identiteitskaart. 

In bijlage wordt een kopij overgemaakt. 

III. Redenen waarom de machtiging tot verblijf wordt aangevraagd: bestaan van buitengewone 

omstandigheden 

1. De eerste buitengewone omstandigheden worden in het eerste deel van dit verzoekschrift 

aangebracht waarbij wordt verwezen naar diverse toepassingen van het E.V.R.M. en het 

Kinderrechtenverdrag. 

2. De verzoekers zijn duurzaam lokaal verankerd in de Belgische maatschappij en verkeren in een 

precaire humanitaire situatie. 

3. De verzoekers verblijven ondertussen bijna 5 jaar onafgebroken OD het grondgebied. 
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4. De eerste asielprocedure heeft jets meer dan een jaar geduurd. 

5. De tweede asielaanvraag. ingediend op datum van 01/08/2013 is nog steeds hangende bij het 

CGVS. 

6. De verzoekers hebben een aanvraag 9ter ingediend. Deze aanvraag werd in eerste instantie 

ontvankelijk verklaard, maar op datum van 15/04/2013 ongegrond. 

De duur van de behandeling van de aanvraag 9ter heeft drie jaar en vier maanden ondernomen. 

7. De verzoekers zijn ingeburgerd eh hebben de cursus maatschappelijke oriëntatie gevolgd. De 

verzoekers zijn ook in het bezit van het attest van inburgering. 

8. De verzoekers spreken Nederlands en hebben hiertoe de nodige taallessen gevolgd. 

9. De verzoekers hebben deelgenomen aan de cursus Mind-Spring en hebben hiervan een bewijs. 

10. De verzoekers hebben schoolgaande kinderen in Belqië.” 

 

3.9. Verzoekers voeren in hun middel aan dat de ingeroepen buitengewone omstandigheden onzorg-

vuldig zouden zijn beoordeeld. Hierbij opperen zij in de eerste plaats dat niet wordt gemotiveerd waarom 

de elementen van integratie niet als buitengewone omstandigheid kunnen worden beschouwd.  

 

3.10. De Raad merkt echter op dat in de bestreden beslissing wel degelijk wordt gemotiveerd omtrent te 

integratie-elementen. In de beslissing wordt enerzijds gesteld dat verzoekers hun lokale verankering 

reeds hadden ingeroepen in het kader van hun eerdere aanvraag om machtiging tot verblijf en er wordt 

bovendien verduidelijkt dat “Deze elementen van integratie (…) niet als buitengewone omstandigheid 

aanvaard (kunnen) 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).” In tegenstelling tot wat het 

geval was in het recente arrest van de Raad waaruit verzoekers een uittreksel citeren (RvV 18 april 

2014, nr. 122 738), werd te dezen in de beslissing gesteld dat de integratie-elementen in de 

gegrondheidsfase kunnen worden beoordeeld. De gemachtigde van de staatssecretaris ging geenszins 

kennelijk onredelijk te werk door, in overeenstemming met reeds lang gevestigde rechtspraak van de 

Raad van State dienaangaande, te besluiten dat omstandigheden die verband houden met de mogelijke 

integratie van de verzoekende partijen betrekking hebben op de gegrondheid van de aanvraag en niet 

op de ontvankelijkheid ervan (cf. RvS 12 oktober 2005, nr. 150.107). Samen met de verwerende partij in 

haar nota met opmerkingen stipt de Raad aan dat het door verzoekers aangehaalde arrest (RvV 27 

november 2012, nr. 92 227) onmogelijk kan worden toegepast op onderhavig geval omdat het 

kwestieuze arrest betrekking heeft op de gegrondheid en niet op de ontvankelijkheid van een aanvraag 

om machtiging tot verblijf. 

 

3.11. Verzoekers gaan vervolgens in op het humanitaire karakter van de aanvraag om machtiging tot 

verblijf. Volgens hen zou het terugsturen van de jonge vrouwen, thans de derde en vierde verzoekende 

partij de stabiliteit in  hun leven doorbreken en is de afwijzende beslissing voor hen erg traumatiserend. 

De Raad stipt aan dat de bestreden beslissing geen enkele invloed heeft op de verblijfssituatie van 

verzoekers en dat deze geen verwijderingsmaatregel omvat. Verzoekers kunnen bijgevolg bezwaarlijk 

voorhouden dat het feit dat zij zich in België ontplooid hebben en dat zij België als hun thuisland 

beschouwen het voor hen onmogelijk of bijzonder moeilijk zou maken om hun aanvraag bij de voor hen 

bevoegde Belgische vertegenwoordiging in te dienen. 

 

3.12. Verzoekers verwijzen in het volgend onderdeel van hun middel naar de proportionaliteitstoets in 

het licht van de bescherming van hun privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM. De Raad 

merkt echter op dat de bestreden beslissing, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

onontvankelijk wordt verklaard, geen verwijderingsmaatregel omvat, waardoor een schending van artikel 

8 van het EVRM niet aan de orde is (cf. RvS 5 oktober 2011, nr. 215.574), hetgeen overigens ook wordt 

bevestigd in het door verzoekers geciteerde arrest van de Raad van State. De bestreden beslissing 

heeft immers geen enkele invloed op de actuele (illegale) verblijfssituatie van verzoekers, zodat er van 

de beslissing geen (ongeoorloofde) inmenging in hun privéleven kan uitgaan.  

 

3.13. Voor zover verzoekers een schending van het vertrouwensbeginsel menen te zien in het feit dat 

de staatssecretaris en de Dienst Vreemdelingenzaken zouden hebben bevestigd dat zij de criteria van 

de vernietigde instructie van 19 juli 2009 zouden blijven hanteren, kunnen zij niet worden bijgetreden. In 

de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat verzoekers hun aanvraag niet indienden tijdens de 

periode waarbinnen de instructie van toepassing was en dat zij zich in het kader van hun aanvraag om 

machtiging tot verblijf niet op deze instructie beriepen (zie punt 3.8). In tegenstelling tot wat verzoekers 

lijken te veronderstellen dient de gemachtigde van de staatssecretaris de wet en de rechterlijke 

beslissingen te laten primeren op de (vernietigde ) instructie. Er dient trouwens te worden benadrukt dat 

de Raad van State in een zijn arrest uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de instructie van 19 juli 2009 
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“integraal is vernietigd” en dat de discretionaire bevoegdheid waarover verweerder krachtens artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet beschikt geen reden vormt “om zich alsnog op de criteria van de vernietigde 

instructie van 19 juli 2009 te steunen” (RvS 10 oktober 2012, nr. 220.932). Het vertrouwensbeginsel 

impliceert niet dat het vertrouwen dat zou zijn gewekt door een jarenlange administratieve praktijk, zou 

moeten leiden tot het handhaven van een onwettige situatie. Van een bestuur kan immers niet worden 

verwacht dat het zijn recht om de uit kracht van de wet toekomende bevoegdheden te gebruiken, heeft 

verwerkt door gedurende een jarenlange praktijk niet de hand aan de wet te houden (cf. RvS 4 maart 

2002, nr. 104.270). Het is de gemachtigde van de staatssecretaris niet toegestaan om in strijd met de 

door de wetgever voorziene voorwaarden een verblijfsaanvraag ontvankelijk te verklaren en de loutere 

verwijzing naar een beginsel van behoorlijk bestuur laat niet toe af te wijken van een door de wetgever 

voorziene norm (cf. Cass.12 december 2005, AR C040157F). Het betoog van verzoekers inzake de 

schending van het vertrouwensbeginsel dat zij verbinden met een uiteenzetting over hun duurzame 

lokale verankering en de prangende humanitaire situatie waarin zij zouden verkeren, is bijgevolg weinig 

relevant. 

 

3.14. Volgens verzoekers is er sprake van machtsmisbruik omdat zij op 18 oktober 2013, toen zij hun 

aanvraag om machtiging tot verblijf indienden, beschikten over een attest van immatriculatie in het kader 

van hun asielprocedure, hetgeen zij ook in hun aanvraag zouden hebben vermeld. In de bestreden 

beslissing wordt de asielprocedure echter aangehaald en er wordt gewezen op het feit dat deze 

“evenwel in hun nadeel werd afgesloten in de beroepsprocedure bij beslissing van 17.03.2014”. De 

Raad wijst er ook op dat het al dan niet vervuld zijn van de buitengewone omstandigheden dient te 

worden beoordeeld op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing (cf. RvS 26 februari 

2009, nr. 4069 (c)). Aangezien de wet nergens een termijn voorziet waarbinnen een beslissing zou 

moeten worden genomen na het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf, en een 

behandelingstermijn van een zestal maanden hoegenaamd niet onredelijk overkomt, kunnen het bestuur 

te dezen geen dilatoire manoeuvres ten laste worden gelegd. Bovendien is de gemachtigde van de 

staatssecretaris niet bevoegd voor de beoordeling van het verzoek om internationale bescherming in het 

kader van een asielaanvraag zodat hij geen impact heeft op de (snelle) afwikkeling van de asiel-

procedure. Verzoekers kunnen in geen geval worden gevolgd waar zij menen dat in casu bewust zou 

zijn gewacht tot de omstandigheid die aanleiding gaf tot de ontvankelijkheid van de aanvraag zou zijn 

weggevallen. Verzoekers brengen geen elementen aan waaruit blijkt dat het optreden van het bestuur 

een ongeoorloofd oogmerk zou hebben, waardoor er geen reden is om te gewagen van het adagium 

‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’ of van een schandelijk optreden in hoofde van de 

gemachtigde van de staatssecretaris.  

 

3.15. Er werd geen schending aangetoond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De bestreden 

beslissing steunt op deugdelijke feitelijke en juridische overwegingen en het besluit staat niet in 

kennelijke wanverhouding tot de motieven. Verzoekers tonen niet aan dat er in hunnen hoofde 

rechtmatige verwachtingen zouden zijn geschapen of dat de gemachtigde van de staatssecretaris zich 

zou hebben bezondigd aan machtsmisbruik.  

 

Het enige middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig november tweeduizend veertien 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 

 


