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 nr. 141 530 van 23 maart 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X -  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 IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Kirgizische nationaliteit te zijn, op 6 mei 2014 

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

beslissing van 27 maart 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 verklaard wordt en van de beslissingen van 27 

maart 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 5 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de 2
de

 verzoekende partij, bijgestaan door advocaat H. DE PONTHIERE 

die tevens optreedt voor de 1
ste

 verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partijen verklaren van Kirgizische nationaliteit te zijn en geboren te zijn op 

respectievelijk (…) 1976 en (…) 1983. 

 

Op 8 januari 2014 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in 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 (hierna: de 

vreemdelingenwet). 
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Op 27 maart 2014, met kennisgeving op 10 april 2014, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, 

waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf voor de personen die verklaren te heten, 

N., R. (...) geboren te zijn te Frunze op (...) (R.R.nr. (...)) 

+ echtgenote: 

N., Y. (...) geboren te zijn te Frunze op (...) (R.R.nr. (...)) 

die optreden in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers voor hun minderjarige kinderen: 

N., D. (...) geboren te Bishkek op (...) (R.R.nr. (...)) 

N., A. (...) geboren te Veurne op (...) (R.R.nr. (...)) 

Nationaliteit: Kirgizstan 

Adres: (...) 

opgesteld en ondertekend door de advocaat van de betrokkene op 08.01.2014 en ingediend op 

09.01.2014 (datumstempel van Koksijde op de aanvraag), gevolgd door een positieve adrescontrole op 

20.01.2014, + aanvulling (schrijven van burgemeester) dd. 31.01.2014, 

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. 

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de instructies van 26.03.2009 van Mevrouw Turtelboom 

worden aangehaald, terwijl die nochtans niet langer van kracht zijn. Ze werden opgevolgd door de 

instructies van Dhr. Wathelet, die inmiddels vernietigd werden door de Raad van State. Vervolgens is 

Mevrouw De Block bevoegd geworden en zijn het haar instructies die gelden. 

De betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Hun asielaanvraag 

dd. 29.12.2010 werd volgens de gegevenshistoriek van het Rijksregister op 16.01.2014 afgesloten door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met de weigering om aan hen de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingstatus toe te kennen. 

De duur van deze procedure - namelijk om en bij de 3 jaar en 18 dagen - opent geen recht op verblijf. In 

casu betreft het een gezin met 2 kinderen waarvan het jongste nog te jong is om schoolgaand te zijn, 

terwijl het oudste nog geen 6 jaar is, zich nog in de kleuterschool bevindt en dus nog niet schoolplichtig 

is. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan de betrokkenen ipso facto geen recht op 

verblijf (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000). 

In deze context dient opgemerkt te worden dat de betrokkenen bovendien mogelijks zelf ten dele 

verantwoordelijk zijn voor de duur van hun asielprocedure daar zij zich hebben bediend van minstens 

één vervalst document, dat diepgaand opzoekingswerk heeft vereist. Het Commissariaat-generaal voor 

de Vluchtelingen en de Staatlozen tilde zwaar aan het bedrieglijke karakter van hun asielrelaas. 

Desalniettemin houden ze in huidig regularisatieverzoek vol dat hun leven, minstens hun vrijheid in 

gevaar zou zijn in Kirgizstan, beroep doend op art. 3 EVRM. Dit argument geldt als een verwijzing naar 

hun asielrelaas, zonder dat er een verdere uiteenzetting, nieuwe elementen of stavingstukken worden 

aangebracht. Bijgevolg wettigt de geponeerde bewering geen andere beslissing dan de reeds gevelde 

weigering, temeer daar hun ongeloofwaardigheid op geen enkele manier hersteld wordt. Fraus omnia 

corrumpit. 

Het indienen van onderhavig regularisatieverzoek kan geen soort "hoger beroep" vormen tegen de 

afwijzing van de asielaanvraag of de weigering van de vraag om toekenning van de subsidiaire 

beschermingsstatus of tegen een verwijderingsbeslissing, nadat de betrokkenen reeds alle geëigende 

beroepsmogelijkheden uitgeput hebben. 

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

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

Hiervoor dienen de verzoekers hun beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het 

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

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

het artikel 3 EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. De 

aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. 
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De beweerde problemen in hun land van herkomst kunnen derhalve niet meer worden aanvaard als 

buitengewone omstandigheden om de aanvraag in toepassing van art. 9 bis van de wet in België in te 

dienen. 

Na de definitieve afsluiting van hun asielprocedure werd het eerder aan hen afgeleverde bevel om het 

grondgebied te verlaten, de bijlage 13 quinquies dd. 24.10.2013, aan hen betekend dd. 29.10.2013, 

opnieuw uitvoerbaar. Op 21.01.2014 werd hen dientengevolge een verlenging toegestaan op dit bevel 

tôt 31.01.2014. De betrokkenen dienen gevolg te geven aan deze verplichting. 

De overige elementen, aangehaald in de rubriek volgend op de woorden "Ten gronde," waaronder de 

argumentatie dat zij zich perfect aangepast hebben, dat er op hun gedrag niets aan te merken valt, dat 

zij allen voortreffelijk Nederlands spreken, dat mevrouw deeltijds tewerk gesteld was, dat mijnheer 

deeltijds tewerk gesteld is, hun inburgeringsattesten, de getuigenissen van vrienden en kennissen, 

hebben, zoals de raadsheer het reeds aangeeft, betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase 

niet behandeld. Aangezien de aanvraag onontvankelijk is, kan niet worden ingegaan op de elementen 

ten gronde.” 

 

Eveneens op 27 maart 2014, met kennisgeving op 10 april 2014, neemt de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris ten aanzien van elk van de verzoekende partijen een beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit zijn de tweede en derde bestreden 

beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verzoekende partijen in het beschikkend gedeelte van hun verzoekschrift verzoeken “kosten 

als naar recht” en de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende 

partijen te leggen, wijst de Raad erop dat de verzoekende partijen het voordeel van de kosteloze 

rechtspleging genieten, zodat aan geen van de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden 

gelegd. Het beroep is immers kosteloos. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt de exceptie van onontvankelijkheid op in zoverre het beroep gericht is tegen 

de tweede en derde bestreden beslissing. 

 

Zij stelt: 

 

“Verzoekende partij ontbeert naar het oordeel van de verweerder het vereiste belang bij het ingediende 

beroep, in zoverre dit gericht is tegen het betekende bevel om het grondgebied te verlaten. 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 kunnen 

slechts beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling 

die doet blijken van een benadeling of een belang. 

In casu werd aan verzoekende partij bevel gegeven om het grondgebied te verlaten in toepassing van 

artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. 

Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 17 

februari 2012) heeft artikel 7 van de wet van 15 december 1980 gewijzigd, waardoor het eerste lid van 

het artikel als volgt luidt: 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde aan de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde datum te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde datum te verlaten afgeven.” 

(eigen vetschrift en onderlijning) 

Bijgevolg beschikt de Staatssecretaris c.q. zijn gemachtigde niet over een discretionaire bevoegdheid 

wanneer artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de wet van 15 december 1980 dient toegepast te 

worden. 

In casu werd de bestreden beslissing op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet 

genomen om reden dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste 

documenten. 

Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel vermag de staatssecretaris niet anders dan 

in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, na te hebben vastgesteld dat 
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de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste documenten, een nieuw 

bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekende partij ter kennis te laten brengen. 

Enkel indien de hogere rechtsnormen zouden worden geschonden doordat aan de betrokken 

vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten zou worden betekend, en het bevel aldus een 

schending zou impliceren van deze hogere rechtsnormen, kan de gemachtigde van de Staatssecretaris 

op een wettige wijze beslissen dat geen bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven 

aan de betrokken vreemdeling. 

In casu beroept de verzoekende partij zich op een vermeende schending van artikel 3 EVRM, 

doch uit de bespreking van het middel blijkt dat deze schending geenszins kan worden aangenomen. 

Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan de verzoekende partij derhalve geen enkel 

nut opleveren. 

De verweerder besluit dan ook dat het annulatieberoep van de verzoekende partij onontvankelijk is 

wegens gebrek aan belang, in zoverre het bevel om het grondgebied te verlaten wordt geviseerd.” 

 

Deze redenering is volledig correct zodat de Raad deze overneemt en zich hierbij aansluit. Uit de 

bespreking van het middel blijkt immers dat hoewel de schending van de artikelen 3, 13 en 15 van het 

EVRM (en niet van artikel 3 van het EVRM zoals de verwerende partij verkeerdelijk voorhoudt) worden 

aangevoerd, een schending niet wordt aangetoond. Bovendien vormen de bestreden beslissingen 

afzonderlijke beslissingen en zijn de tweede en derde bestreden beslissing geenszins een accessorium 

van de eerste bestreden beslissing. Louter volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de feitelijke 

grondslag van de tweede en derde bestreden beslissing, te weten dat verzoekende partijen niet in het 

bezit zijn van een geldig paspoort en geldig visum, door de verzoekende partijen wordt betwist noch 

weerlegd. 

 

Het beroep is onontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de tweede en derde bestreden 

beslissing. 

 

4. Onderzoek van het beroep voor zover het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing (hierna “de 

bestreden beslissing” genoemd) 

 

4.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen het volgende aan: “Schending van de artikelen 

9bis en 62 van de Wet van 15 december 1980 op de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de artikelen 3, 13 en 15 van 

het Verdrag van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, 

goedgekeurd door de Wet van 13 mei 1955, schending van het vertrouwens- en 

rechtszekerheidsbeginsel;” 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Doordat, 

De beslissing als volgt werd gemotiveerd: “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. 

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de instructies van 26.03.2009 van Mevrouw Turtelboom 

worden aangehaald, terwijl die nochtans niet langer van kracht zijn. Ze werden opgevolgd door de 

instructies van dhr. Wathelet, die inmiddels vernietigd werden door de Raad van State. 

Vervolgens is Mevrouw De Block bevoegd geworden en zijn het haar instructies die gelden. 

De betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voor1opig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Hun asiel aanvraag 

dd. 29.12.2010 werd volgens de gegevenshistoriek van het Rijksregister op 16.01.2014 afgesloten door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met de weigering om aan hen de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingstatus toe te kennen. 

De duur van deze procedure - namelijk om en bij de 3 jaar en 18 dagen - opent geen recht op - verblijf. 

In casu betreft het een gezin met 2 kinderen waarvan het jongste nog te jong is om schoolgaand te zijn, 

terwijl het oudste nog geen 6 jaar is, zich nog in de kleuterschool bevindt en dus nog niet schoolplichtig 

is. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan de betrokkenen ipso facto geen recht op 

verblijf (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000). 

In deze context dient opgemerkt te worden dat de betrokkenen bovendien mogelijks zelf ten dele 

verantwoordelijk zijn voor de duur van hun asielprocedure daar zij zich hebben bediend van minstens 
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één vervalst document, dat diepgaand opzoekingswerk heeft vereist Het Commissariaatgeneraal voor 

de Vluchtelingen en de Staatlozen tilde zwaar aan het bedrieglijke karakter van hun asielrelaas. 

Desalniettemin houden ze in huidig regularisatieverzoek vol dat hun leven, minstens hun vrijheid in 

gevaar zou zijn in Kirgizstan, beroep doend op art. 3 EVRM. Dit argument geldt als een verwijzing naar 

hun asiel relaas, zonder dat er een verdere uiteenzetting, nieuwe elementen of stavingstukken worden 

aangebracht. Bijgevolg wettigt de geponeerde bewering geen andere beslissing dan de reeds gevelde 

weigering, temeer daar hun ongeloofwaardigheid op geen enkele manier hersteld wordt. Fraus omnia 

corrumpit. 

Het indienen van onderhavig regularisatieverzoek kan geen soort "hoger beroep" vormen tegen de 

afwijzing van de asielaanvraag of de weigering van de vraag om toekenning van de subsidiaire 

beschermingsstatus of tegen een verwijderingsbeslissing, nadat de betrokkenen reeds alle geëigende 

beroepsmogelijkheden uitgeput hebben. 

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

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

Hiervoor dienen de verzoekers hun beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het 

enkel bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het genoemde 

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

het artikel 3 EVRM \volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. De 

aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. 

De beweerde problemen in hun land van herkomst kunnen derhalve niet meer worden aanvaard als 

buitengewone omstandigheden om de aanvraag in toepassing van art. 9 bis van de wet in België in te 

dienen. 

Na de definitieve afsluiting van hun asielprocedure werd het eerder aan hen afgeleverde bevel om het 

grondgebied te verlaten, de bijlage 13 quinquies dd. 24.10.2013, aan hen betekend dd. 29.10.2013, 

opnieuw uitvoerbaar. Op 21.01.2014 werd hen dientengevolge een verlenging toegestaan op dit bevel 

tot 31.01.2014. De betrokkenen dienen gevolg te geven aan deze verplichting. 

De overige elementen, aangehaald in de rubriek volgend op de woorden "Ten gronde" waaronder de 

argumentatie dat zij zich perfect aangepast hebben, dat er op hun gedrag niets aan te merken valt, dat 

zij allen voortreffelijk Nederlands spreken, dat mevrouw deeltijds tewerk gesteld was, dat mijnheer 

deeltijds tewerk gesteld is, hun inburgeringsattesten, de getuigenissen van vrienden en kennissen, 

hebben, zoals de raadsheer het reeds aangeeft, betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase 

niet behandeld. Aangezien de aanvraag onontvankelijk is, kan niet worden ingegaan op de elementen 

ten gronde.” 

Terwijl, 

De verzoekende partijen op geen enkel ogenblik tijdens hun asielprocedure een vals stuk hebben 

overgelegd; 

Dat valsheid niet wordt vermoed en naar recht moet worden aangetoond; 

Dat het niet is omdat de asielinstanties ten onrechte het asielverhaal ongeloofwaardig achten, dat 

daarom naar recht wordt aangetoond dat de stukken, die de verzoekende partijen hebben overgelegd 

tijdens de procedure vals zouden zijn; 

Dat de verzoekende partijen alvast bij het huidige verzoekschrift een nieuw stuk voegen, waaruit blijkt 

dat de eerste verzoekende partij werkelijk vervolgd wordt voor de feiten, die hij heeft uiteengezet tijdens 

zijn asielprocedure; 

Dat een Kirgizische journaliste, met name OK, een artikel zal wijden aan de problemen van de 

verzoekende partijen, artikel dat normaliter zou moeten verschijnen in de krant Vesti Issik – Kula op 5 

mei 2014; 

Dat de verzoekende partijen natuurlijk niet weten wat daar allemaal zal instaan, maar de hoop hebben 

dat de nieuwe gegevens voldoende zullen zijn om een nieuwe asielaanvraag te kunnen indienen; 

Dat de verzoekende partijen van zodra mogelijk, deze nieuwe stukken zullen overleggen aan de Raad; 

En terwijl, 

D. (...) sinds 1/1/2014 de lessen volgt van het eerste leerjaar, daar hij 6 jaar is geworden; 

Dat hij met succes gedeeltelijk het programma volgt van het eerste leerjaar waarbij hij de leestechniek 

aanleert; 

Dat D. (...) overigens sinds meer dan 3 jaar naar school gaat in België; 

Dat D. (...) nog weinig Russisch kent en zeker geen Kirgizisch, maar dat hij na de traumatische 

gebeurtenissen in Kirgizstan, de lange reis naar België en de onbekende taal waarmee hij werd 

geconfronteerd, psychologische bijstand nodig had, die hij heeft gekregen bij K.D.C. (...) in het CGG 

Largo in Veurne; 

Dat, moest het kind nu dienen terug te keren naar Kirgizstan, hij dan opnieuw zou worden 

geconfronteerd met talen die voor hem onbekend zijn met name het Russisch en het Kirgizisch, daar 
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een recent Decreet van 1 juli 2013 bepaalt dat het Kirgizisch de taal wordt die wordt gebruikt in het 

onderwijs (http://www.president.kg/ru/news/ukazy/2337); 

En terwijl, 

In tegenstelling tot wat in de bestreden beslissing staat, blijft de instructie van 26 maart 2009 

uitgevaardigd door de toenmalige bevoegde Minister, bestaan; 

Dat er sindsdien weliswaar nieuwe bevoegde Ministers en/of staatssecretarissen aan het bewind zijn 

gekomen, maar dat geen enkele tot nog toe, afstand heeft genomen van de criteria die waren 

vastgelegd in de instructie van 26 maart 2009 (Luc DENYS, “Overzicht van het vreemdelingenrecht”, p. 

114); 

Dat deze instructie voorzag in de regularisatie van mensen met schoolplichtige kinderen, die meer dan 3 

jaar in de asielprocedure hebben gezeten; 

Dat, de verzoekende partijen beantwoorden aan het criterium vastgelegd in deze instructie, nu zij meer 

dan 3 jaar in de asielprocedure hebben gezeten en hun oudste zoon schoolplichtig is; 

Dat de beslissing in die omstandigheden het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel schendt, daar 

de verzoekende partijen er konden van uit gaan dat de Dienst Vreemdelingenzaken de instructie van 26 

maart 2009 zou naleven;” 

 

4.2. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" 

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk het 

determinerend motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In casu vermeldt de bestreden 

beslissing de juridische grondslag: artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De feitelijke grondslag wordt 

uiteengezet en er wordt ingegaan op de redenen die de verzoekende partij aanhaalde om machtiging tot 

verblijf te verkrijgen. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissing 

kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende 

partijen bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat dit onderdeel van 

het enig middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Nazicht van de materiële motivering houdt in casu 

nazicht in van de aangevoerde schending van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd 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 onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Er wordt aan herinnerd dat artikel 9 van de vreemdelingenwet bepaalt als algemene regel 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 
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oponthoud in het buitenland. Luidens artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan, in buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, het hem 

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

 

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

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

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

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

een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt 

met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

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

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

worden verklaard; 

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

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

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

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

verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de verwerende partij 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 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). Buitengewone omstandigheden zijn deze die het de verzoekende partij bijzonder moeilijk 

maken om de aanvraag buiten het Rijk in te dienen. 

 

In de aanvraag werden volgende elementen aangehaald als ‘buitengewone omstandigheden’: 

 

“Cliënten roepen als buitengewone omstandigheid in het feit dat zij zich sinds 29/12/2010 in de 

asielprocedure bevinden, hetzij sinds meer dan 3 jaar. 

In bijlage zal U de schoolattesten vonden met het bewijs dat de kinderen hier sinds meer dan 3 jaar naar 

school gaan. 

De instructie van 26 maart 2009 blijft immers van kracht, zodat cliënten verondersteld worden te voldoen 

aan het vereiste van buitengewone omstandigheden. 

Trouwens cliënten kunnen niet veilig terugkeren naar Kirgizstan, waar hun leven, minstens hun vrijheid 

in gevaar is en waar ze dreigen terecht te komen in een situatie die strijdig is met art. 3 E.V.R.M.” 

 

Zoals uit de onder punt 1 geciteerde bestreden beslissing blijkt, werd een antwoord gegeven op deze 

argumenten. De verzoekende partijen maken niet concreet op welke grief niet zou zijn geantwoord.  

 

De verzoekende partijen herhalen in hun verzoekschrift bepaalde elementen die zij in hun aanvraag 

aanvoerden en waarop de verwerende partij blijkens hogerstaande bespreking in de bestreden 

beslissing een antwoord formuleerde, namelijk waarom zij niet kunnen aangenomen worden als 

buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De Raad merkt in 

de eerste plaats op dat een eenvoudige ontkenning niet volstaat om afbreuk te doen aan de afdoende 

gemotiveerde motieven van de bestreden beslissing.  

 

Waar de verzoekende partijen stellen dat die op geen enkel ogenblik tijdens hun asielprocedure een 

vals stuk hebben voorgelegd en dat het niet is omdat de asielinstanties ten onrechte het asielverhaal 

ongeloofwaardig achten, dat daarom wordt aangetoond dat de overgelegde stukken vals zijn, merkt de 

Raad op dat deze kritiek niet gericht is tegen de motieven van de bestreden beslissing, waarbij de 

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

wordt verklaard wegens het gebrek aan buitengewone omstandigheden in de zin van deze 

wetsbepaling. Deze kritiek betreft de asielprocedure die blijkens het administratief dossier en de 

gegevens waarover de Raad beschikt, werd afgesloten met het arrest nr. 116 834 van 14 januari 2014 

waarbij de Raad weigerde de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. 

Voorts weerleggen zij het motief van de bestreden beslissing niet die stelt dat “het indienen van 
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onderhavig regularisatieverzoek kan geen soort ‘hoger beroep’ vormen tegen de afwijzing van de 

asielaanvraag of de weigering van de vraag om toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus of 

tegen een verwijderingsbeslissing, nadat de betrokkenen reeds alle geëigende beroepsmogelijkheden 

uitgeput hebben”. Voorts kan de verwerende partij worden bijgetreden waar zij in haar nota stelt dat “de 

kritiek van de verzoekende partij is kennelijk gericht tegen de beoordeling van de asielinstanties die de 

asielaanvraag hebben afgewezen”.  

 

Waar de verzoekende partijen het motief van de bestreden beslissing bekritiseren dat stelt: “In deze 

context dient opgemerkt te worden dat de betrokkenen bovendien mogelijks zelf ten dele 

verantwoordelijk zijn voor de duur van hun asielprocedure daar zij zich hebben bediend van minstens 

één vervalst document, dat diepgaand opzoekingswerk heeft vereist. Het Commissariaat-generaal voor 

de Vluchtelingen en de Staatlozen tilde zwaar aan het bedrieglijke karakter van hun asielrelaas.”, is dit 

motief overtollig zodat de kritiek er tegen gericht niet kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. 

 

Waar de verzoekende partijen bij hun verzoekschrift stellen nieuwe stukken te voegen, dient te worden 

opgemerkt dat de Raad over een annulatiebevoegdheid beschikt, waarbij hij zich plaatst op het ogenblik 

waarop de bestreden beslissing werd genomen. Het komt de Raad niet toe zelf een beoordeling te 

maken. Aldus kan met de stukken die dateren van na de bestreden beslissing en waarvan de 

verwerende partij geen kennis had op het ogenblik van het nemen van deze beslissing geen rekening 

worden gehouden.  

 

Het feit dat een Kirgizische journaliste volgens de verzoekende partijen een artikel zal wijden aan hun 

problemen, betreft een louter hypothetische bewering. Uit dit betoog blijkt geenszins hoe het artikel, 

waarvan de inhoud ongekend is -hetgeen de verzoekende partijen zelf toegeven-, afbreuk zal doen aan 

de motieven van de bestreden beslissing. Voorts is de Raad op heden nog niet in kennis van een 

dergelijk artikel, terwijl de verzoekende partijen dit zouden voorleggen van zodra mogelijk na de 

voorgehouden vermoedelijke verschijning op 5 mei 2014, daargelaten het feit dat de verzoekende 

partijen de verwerende partij niet kunnen verwijten bij het nemen van de bestreden beslissing geen 

rekening te houden met stukken die op dat ogenblik nog niet bestonden.  

 

Wat de in het verzoekschrift aangevoerde summiere taalkennis van en de nood aan psychologische 

bijstand voor een van de kinderen betreft, merkt de Raad op dat deze elementen niet werden 

aangevoerd als buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, 

zodat de verwerende partij niet verweten kan worden hier geen rekening mee te hebben gehouden bij 

het nemen van de bestreden beslissing.  

 

Daarnaast, waar de verzoekende partijen verwijzen naar de instructies van 9 juli 2009 en menen dat 

deze nog steeds dienen te worden toegepast, wijst de Raad er op dat de staatssecretaris voor Migratie- 

en asielbeleid op 19 juli 2009 instructies heeft opgesteld waarin criteria worden opgesomd voor het 

gegrond verklaren van de aanvraag en de toekenning van een verblijfsmachtiging. Deze instructie van 

19 juli 2009 werd vernietigd bij arrest van de Raad van State nr. 198 769 van 9 december 2009 omdat 

deze instructie “het mogelijk maakt dat vreemdelingen die zich in de daarin 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”. Voorts oordeelt de Raad van State dat bij de ongegrondverklaring van de 

aanvraag om machtiging tot verblijf, uitsluitend omdat niet aan de voorwaarden uit de vernietigde 

instructie is voldaan, de voorwaarden van de instructie van 19 juli 2009 als een dwingende regel worden 

toegepast waarbij de bevoegde staatssecretaris over geen enkele appreciatiemogelijkheid meer 

beschikt. Dergelijke handelwijze leidt tot de toevoeging van een voorwaarde die niet is voorzien in artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan niet toelaten dat 

bindende voorwaarden aan artikel 9bis van de vreemdelingenwet worden toegevoegd, omdat artikel 

9bis van de vreemdelingenwet geen criteria bevat (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; RvS 1 december 

2011, nr. 216.651). Dienvolgens vermag de Raad niet te toetsen aan de vernietigde instructie. In 

zoverre de verzoekende partijen met hun betoog de toepassing beogen van de vernietigde instructie, is 

het middel niet dienstig.  

 

Het feit dat geen enkele minister of staatssecretaris afstand zou hebben genomen van de in de 

vernietigde instructie opgenomen criteria, doet aan voorgaande vaststelling geen afbreuk. In 
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tegenstelling tot wat de verzoekende partijen lijken te veronderstellen, dient de verwerende partij immers 

de wet en de rechterlijke beslissingen te laten primeren op instructies die zouden zijn gegeven door een 

staatssecretaris. De Raad van State heeft in zijn arrest nr. 220.932 van 10 oktober 2012 uitdrukkelijk 

bevestigd dat de instructie van 19 juli 2009 “integraal is vernietigd” en dat de discretionaire bevoegdheid 

waarover de verwerende partij 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”. 

 

De verzoekende partijen maken derhalve niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime 

bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van de 

artikelen 9bis en 62 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

In de mate dat de verzoekende partijen menen dat het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel 

geschonden wordt door het niet meer toepassen van de instructie, kan de schending van deze 

beginselen niet worden aanvaard, aangezien het rechtszekerheidsbeginsel inhoudt dat de inhoud van 

het recht voorzienbaar en toegankelijk moet zijn, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen 

van een bepaalde handeling kan voorzien, op het tijdstip dat de handeling wordt verricht en dat de 

overheid daarvan niet zonder objectieve en redelijke verantwoording mag afwijken (RvS 22 maart 2004, 

nr. 129 541). In casu werd de instructie van 19 juli 2009 vernietigd door de Raad van State bij arrest nr. 

198 769 van 9 december 2009, zodat deze niet meer voorkomt in het rechtsverkeer en de verzoekende 

partijen er zich niet op kunnen beroepen. De gemachtigde van de staatssecretaris is als orgaan van het 

actief bestuur er toe gehouden de reglementering toe te passen die geldt op het ogenblik dat hij over de 

aanvraag uitspraak doet (RvS 16 maart 2007, nr. 169.042). Het rechtszekerheidsbeginsel en het 

vertrouwensbeginsel laten het bestuur niet toe om deze beginselen contra legem toe te passen (P. 

POPELIER, ‘Beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie van de normen’, in I. 

OPDEBEECK en M. VAN DAMME (ed.), 2006, Die Keure, Brugge, 33). 

 

Waar de verzoekende partijen in de hoofding van hun middel de schending van de artikelen 3, 13 en 15 

EVRM aanvoeren, merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op dat de Raad van State heeft 

geoordeeld dat het louter verwijzen naar een aantal grondwettelijke en internationaalrechtelijke 

bepalingen of die enkel citeren, en zich bovendien beperken tot een aantal algemene beschouwingen 

zonder die op enigerlei wijze te betrekken op de bestreden beslissing, geen ontvankelijk middel uitmaakt 

(RvS 3 november 1997, nr. 69.314). Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet 

moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten 

die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling 

moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de 

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

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). Het komt de Raad 

niet toe te raden naar de wijze waarop een rechtsregel geschonden is. De verzoekende partijen 

beperken zich in het verzoekschrift tot het aanhalen van de schending van genoemde artikelen in de 

hoofding van hun middel. Deze handelwijze voldoet niet aan de voornoemde vereiste dat, om van een 

middel te spreken, de wijze moet worden omschreven waarop de aangevoerde rechtsregels zijn 

geschonden door de bestreden beslissing. Dit onderdeel van het middel is onontvankelijk. 

 

4.3. Ter terechtzitting legt de raadsman van de verzoekende partij een nieuw stuk neer, bevattende een 

brief van de familie N gericht aan de Raad. Ambtshalve stelt de Raad vast dat de procedure voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van inquisitoriale aard is. Bijgevolg kan enkel met de in de 

procedureregeling voorziene procedurestukken rekening worden gehouden. Aangezien het aanvullende 

stuk geen reglementair voorziene procedurestuk is en gelet op de rechten van de verdediging, dient dit 

uit de debatten te worden geweerd (RvS 20 december 2001, nr. 102.154; RvS 16 mei 2006, nr. 

158.863). 

 

4.4. Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

 

 

 

5. Korte debatten 
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De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de eerste 

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. 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk voor zover gericht is tegen de tweede en derde 

bestreden beslissing. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

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

Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt 

derhalve 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 drieëntwintig maart tweeduizend vijftien 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 

 

 


