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 nr. 158 243 van 11 december 2015 

in de zaak RvV X/ IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, op 15 november 2013 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

18 oktober 2013, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de 

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

verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en tot afgifte van een inreisverbod. 

 

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 29 oktober 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 november 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat R. WOUTERS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 18 februari 2008 dient verzoekster een asielaanvraag in. Op 22 oktober 2009 neemt de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot weigering van de 

vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus. Tegen deze beslissing dient verzoekster een beroep 

in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) die bij arrest nr. 63 273 van 17 juni 

2011 opnieuw de vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen.  

 

Op 30 april 2009 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 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). Op 13 april 2012 neemt 

de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag onontvankelijk wordt 

verklaard. Tegen deze beslissing dient verzoekster een annulatieberoep in bij de Raad die bij arrest nr. 

105 396 van 20 juni 2013 de beslissing vernietigt. Op 1 augustus 2013 neemt de gemachtigde van de 

staatssecretaris een nieuwe beslissing waarbij de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard.  

 

Op 22 oktober 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker. Tegen deze beslissing dient verzoekster een 

annulatieberoep in bij de Raad die bij arrest nr. 119 696 van 27 februari 2014 het beroep verwerpt.  

 

Op 10 januari 2013 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Op 18 oktober 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoekster ter kennis gebracht op 29 oktober 2013. Dit is de eerste 

bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:  

 

“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 aanvraag ging niet vergezeld van een kopie van het internationaal erkend paspoort of een 

gelijkgestelde reistitel, noch van een kopie van de nationale identiteitskaart, noch van een geldige 

motivering die toelaat betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van art. 9bis, §1 van de 

wet van 15.12.1980, gewijzigd door art. 4 van de wet van 15.09.2006. 

 

Het door betrokkene voorgelegde stuk met name een bijlage 26 kan niet door onze diensten worden 

aanvaard als zijnde een identiteitsdocument aangezien dit document werd afgeleverd in het kader van 

de asielprocedure, louter op basis van verklaringen van verzoekster. Bovendien stelt de omzendbrief 

van 21.06.07 (punt II C 1-b) dat de identiteit en nationaliteit moet bewezen worden door een 

internationaal erkend paspoort, of een gelijkwaardige reistitel, of een identiteitskaart. 

 

Betrokkene legt een attest voor van de ambassade van Armenië, waarin gesteld wordt dat betrokkene 

geen paspoort heeft ontvangen van de Republiek Armenië. De ambassade heeft de archieven 

geraadpleegd van de directie paspoorten en visas (les archives de renseignements du registre d'Etat 

informatique et de la population auprès du Complexe du système automatisé des passeports de la 

Direction des passeports et des visas) en er werd geen informatie gevonden over het staatsburgerschap 

van betrokkene. Echter, het feit dat betrokkene geen paspoort ontvangen heeft van Armenië, impliceert 

niet automatisch dat zij geen enkel nieuw identiteitsdocument zou kunnen verkrijgen. Het attest van de 

ambassade vermeldt ook geenszins dat verzoekster de Armeense nationaliteit niet zou bezitten, er 

wordt enkel gesteld dat er geen informatie over haar staatsburgerschap werd teruggevonden bij de 

directie paspoorten en visas. Hierbij dient tevens opgemerkt te worden dat betrokkene geen enkel begin 

van bewijs van haar identiteit en nationaliteit voorlegt, dat kan staven dat de Armeense ambassade over 

de juiste persoonsgegevens beschikte om opzoekingen te verrichten in hun archieven over betrokkene. 

 

Voorts legt verzoekster een schrijven voor van mevrouw N. G.. Zij verklaart betrokkene vergezeld te 

hebben op 28.11.2012 naar de ambassade van Azerbeidzjan om een attest te bekomen van het niet 
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bezitten van het Azerbeidzjaanse staatsburgerschap. De medewerker van de ambassade zou gezegd 

hebben dat een dergelijk attest niet kon afgeleverd worden op verzoek van betrokkene. Echter, de 

bewijswaarde van een dergelijke verklaring is erg beperkt gezien het gesolliciteerd karakter. Er wordt 

geen schriftelijk antwoord van de ambassade voorgelegd dat de verklaring van deze persoon kan 

ondersteunen. Bovendien hechtten de asielinstanties helemaal geen geloof aan de beweerde 

Azerbeidzjaanse origine van betrokkene. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen stelt in haar beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus, genomen op 22.10.2009, dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat 

betrokkene de Azerbeidzjaanse nationaliteit bezit en dat het ook niet aannemelijk is dat zij van 

Azerbeidzjaanse origine is. Betrokkene dient zich te richten tot de juiste autoriteiten.” 

 

Op 18 oktober 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing houdende een 

inreisverbod, aan verzoekster ter kennis gebracht op 18 oktober 2013. Dit is de tweede bestreden 

beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van het 

inreisverbod 3 jaar omdat: 

 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, haar betekend op 

26.10.2012. De termijn van het inreisverbod bedraagt drie jaar, omdat verzoekster sinds de betekening 

van dit bevel geen enkele stap heeft ondernomen om haar vertrek voor te bereiden. Betrokkene nestelt 

zich al gedurende bijna een jaar in illegaal verblijf.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekster heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn van 8 

dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing 

van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het 

eerste lid. De Raad doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het inleidend verzoekschrift 

en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet.  

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad wijst er op dat degene die op de rechter een beroep doet, in het belang van een goede 

rechtsbedeling, voor elke vordering een afzonderlijk geding moet aanspannen om zo de rechtsstrijd 

overzichtelijk te houden en een vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken (RvS 14 september 

1984, nr. 24.635). Het komt daarbij uitsluitend aan de rechter toe te oordelen of de gezamenlijke 

behandeling van verschillende vorderingen het vlot verloop van het geding bevordert of schaadt (RvS 4 

augustus 1997, nr. 67.627). Het is hierbij aangewezen dat een verzoeker die verschillende 

administratieve rechtshandelingen aanvecht in één inleidende akte, in dit verzoekschrift aangeeft 

waarom naar zijn mening die verschillende handelingen in één verzoekschrift kunnen worden bestreden 

(RvS 21 oktober 2005, nr. 150.507).  

 

De eisen van een goede rechtsbedeling worden miskend wanneer een beroep verscheidene 

onderwerpen heeft waarop onderscheiden wettelijke en reglementaire bepalingen toepasselijk zijn, of 

die op verschillende feitelijke gegevens steunen, en zo afzonderlijke onderzoekingen en debatten 

noodzakelijk maken. Er moet dus een stellig verband bestaan tussen de bestreden akten, ook wat de 

feitelijke gegevens betreft, en het belang van een goede rechtsbedeling moet vereisen dat die 

handelingen in eenzelfde geding worden onderzocht (RvS 23 december 1980, nr. 20.835).  

 

Wanneer er onvoldoende samenhang bestaat tussen de beslissingen die samen in één enkel 

verzoekschrift worden aangevochten, wordt in de regel alleen het beroep ontvankelijk verklaard ten 
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aanzien van de akte die eerst wordt vermeld in het verzoekschrift. Wanneer echter de bestreden 

rechtshandeling een verschillend belang voor de verzoekende partij vertoont, zal het beroep geacht 

worden tegen de belangrijkste beslissing of het voornaamste onderwerp te zijn gericht (RvS 19 

september 2005, nr. 149.014; RvS 12 september 2005, nr. 148.753, RvS 25 juni 1998, nr. 74.614, RvS 

30 oktober 1996, nr. 62.871, RvS 5 januari 1993, nr. 41.514) (R. Stevens. 10. De Raad van State, 1. 

Afdeling bestuursrechtspraak, Brugge, die Keure, 2007, 65-71).  

 

Verzoekster vraagt in het inleidend verzoekschrift om de beslissing van 18 oktober 2013, waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard, te vernietigen evenals het inreisverbod dat werd getroffen (bijlage 

13sexies).  

 

In casu is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van oordeel dat de thans voorliggende 

beslissingen, met name enerzijds de beslissing tot onontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en anderzijds het jegens de verzoekster getroffen 

inreisverbod op grond van artikel 74/11, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet (bijlage 13sexies), niet 

van die aard zijn dat het aangewezen is dat ze samen worden behandeld om tegenspraak tussen 

rechterlijke beslissingen te voorkomen of ter voldoening van de eisen van de goede rechtsbedeling. De 

eerste bestreden beslissing betreft de onontvankelijkheid van een aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Het louter indienen van dergelijke aanvraag, met 

het oog op het verkrijgen van een voorlopig verblijfsrecht, heeft geen gevolgen voor de 

verblijfsrechtelijke toestand van de betrokken aanvrager. Het indienen van dergelijke aanvraag die in 

wezen een gunstmaatregel uitmaakt, verleent de verzoekende partij geen enkele garantie op een 

toekomstig verblijfsrecht noch verhindert zij dat ten aanzien van de verzoekende partij maatregelen 

worden genomen die tot doel hebben de illegale verblijfstoestand te beëindigen. De beslissing waarbij 

de aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt bevonden, 

heeft evenmin implicaties op de verblijfsrechtelijke toestand van de verzoekster. Er wordt haar met 

dergelijke beslissing geen bestaand verblijfsrecht afgenomen noch wordt er een (zekere) kans op het 

verkrijgen van een verblijfsrecht ontnomen. Met de desbetreffende onontvankelijkheidsbeslissing wordt 

geen enkele uitspraak gedaan, zij het in positieve dan wel in negatieve zin, omtrent de toekenning van 

een verblijfsmachtiging aan de verzoekende partij. De eventuele vernietiging van de beslissing tot 

onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, heeft dan ook geen enkele implicatie op de verblijfsrechtelijke toestand van de 

verzoekster. Bijgevolg is er geen sprake van enige incidentie van de eventuele onwettigheid van het 

onontvankelijk verklaren van de verblijfsaanvraag op de wettigheid van het aan de verzoekster 

opgelegde inreisverbod in toepassing van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet. 

  

Het opgelegde inreisverbod is gestoeld op het feit dat de verzoekster geen gevolg heeft gegeven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten dat haar werd afgeleverd op 26 oktober 2012 en vindt zijn 

juridische grondslag in artikel 74/11, § 1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet. Ook hier dient te 

worden opgemerkt dat de eventuele onwettigheid van het opgelegde inreisverbod geen implicaties kan 

hebben op de wettigheid van de beslissing houdende de onontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag op 

basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Ter terechtzitting wordt de kwestie van de verknochtheid van de onderscheiden bestreden beslissingen 

in het debat gebracht. De raadsvrouw van verzoekster betwist het gebrek aan samenhang nu zij een 

schending van artikel 8 van het EVRM heeft aangevoerd waardoor het risico bestaat dat bij een splitsing 

van dit beroep door de Raad tegenstrijdige beslissingen zouden kunnen worden genomen. Verzoekster 

betwist evenwel niet dat de in het voorwerp aangeduide beslissingen een verschillende juridische 

grondslag hebben en het gevolg zijn van onderscheiden procedures en vaststellingen. De inhoud van de 

eerste beslissing bepaalt geenszins de inhoud van de tweede beslissing.  

 

In casu is de Raad dan ook van oordeel dat met één verzoekschrift twee verschillende beroepen werden 

ingesteld welke een afzonderlijk onderzoek vergen. Het louter gegeven dat de schending van artikel 8 

van het EVRM werd aangevoerd, zonder dat de eerste beslissing evenwel een gevolg heeft voor de 

inhoud of de wettigheid van de tweede bestreden beslissing, is in casu onvoldoende om de samenhang 

tussen de respectievelijke beslissingen te aanvaarden.  
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Er is dan ook geen sprake van een verknochtheid tussen het bestreden inreisverbod en de beslissing 

van 18 oktober 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard.  

 

Dienvolgens kan het beroep enkel ontvankelijk verklaard worden voor de eerste bestreden beslissing, 

dit is de beslissing van 18 oktober 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. De opgeworpen middelen in 

het verzoekschrift zullen dan ook enkel besproken worden voor zover zij betrekking hebben op de 

beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet.  

 

4. Onderzoek van het beroep met betrekking tot de onontvankelijkheidsbeslissing inzake artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet 

 

4.1 In het eerste middel voert verzoekster de schending aan van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

“Deze wet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de 

beslissing zelf bevat ook de motivering voor de beslissing moet opnemen. Deze motivering moet 

bestaan uit de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. De 

motivering moet daarenboven afdoende zijn, dit wil zeggen draagkrachtig en deugdelijk. 

De bestreden beslissing bevat geen uitdrukkelijke en voldoende motivering hetgeen een scheiding is 

van artikel 2 Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

Dat de bestreden beslissing niet de feitelijke en juridische overwegingen weergeeft waaraan zij ten 

grondslag ligt. 

'De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschreiding genomen' ( RVST 04.03.1960, Brinkhuysen, nr. 7691. RVST, 30.09.1960, 

Janssens, nr. 8094, RVST 23.11.1965, Stad Oostende, nr 11.519.) 

Dat de aanvraag van verzoekster overeenkomstig artikel 9 bis wel degelijk ontvankelijk is. 

Verzoekster is niet in de mogelijk om enig identiteitsdocument bij te brengen. 

Verzoekster brengt een attest bij van de Ambassade van Armenië, Oekraïne en de Russische Federatie 

dat deze geen paspoort kunnen afleveren en dat verzoekster niet gekend is bij hun diensten. 

Tegenpartij stelt dat het bijgebracht attest onvoldoende zou zijn.. 

Verzoekster is nogmaals terug gegaan naar de Ambassade van Armenië en deze heeft bevestigd dat 

verzoeker geen burger is van de Republiek Armenië. 

" Elle n'est pas la citoyenne de la République d' Arménie" 

Verzoekster kan bijgevolg geen paspoort of identiteitskaart voorleggen en de bijgebrachte documenten 

houden wel degelijk buitengewone omstandigheden in en rechtvaardigen dat verzoekster geen 

identiteitsdocumenten kan bijbrengen. 

Indien verzoekster niet gekend is bij de Armeense autoriteiten houd dit ook in dat zij niet de Armeense 

nationaliteit heeft. 

Verzoekster heeft zich bijgevolg gericht tot alle autoriteiten waarvan aangenomen kan worden dat zij 

eventueel de nationaliteit bezit doch deze hebben alle gesteld dat verzoekster onbekend is in hun 

systeem en bijgevolg niet de nationaliteit van deze landen bezit 

Verzoeker zal dan ook een procedure opstarten van staatsloosheid. 

Verzoekster kan niet meer doen en deze omstandigheden rechtvaardigen dat er geen kopie van het 

paspoort wordt bijgebracht. Verzoekster kan geen negatief bewijs bijbrengen. Zij heeft al het mogelijk 

gedaan om de nodige papieren te bekomen doch is hierin niet geslaagd. 

De aanvraag dient in deze omstandigheden dan ook wel degelijk ontvankelijk verklaard te worden. 

Tevens mocht verzoekster een beslissing ontvangen met een inreisverbod van drie jaar omdat zij geen 

gevolg zou gegeven hebben aan het bevel om het grondgebied te verlaten dd 26.10.2013. 

Verzoeker mocht enkel een beslissing ontvangen dd 22.10.2013 die betekend werd op 26.1.2012. 

Verzoekster heeft tegen dit bevel om het grondgebied te verlaten een beroep tot nietigverklaring 

ingediend bij de RW. 

Bijgevolg is er nog een procedure hangende bij de RW waarbij er nog een uitspraak dient te volgen 

omtrent het verzoek tot nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te verlaten. 
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Er is met andere woorden nog geen definitieve uitspraak omtrent dit bevel om het grondgebied te 

verlaten dd 26.10.2013 zodat ook de beslissing met het inreisverbod dat gedateerd is op 18.10.2013 

doch samen betekend met de beslissing dd 18.10.2013 op 29.10.2013 vroegtijdig werd genomen. 

Het nemen van een beslissing met een inreisverbod zonder dat er een definitieve uitspaak is omtrent 

het bevel om het grondgebied te verlaten dd. 26.10.2012 is dan ook niet correct. 

De motivering van tegenpartij is dan ook niet gesteund op enige juridische correct grondslag. 

De aangehaalde elementen houden bijgevolg wel degelijk buitengewone omstandigheden waardoor 

verzoekster vrijgesteld kan worden van het bijbrengen van identiteitspapieren. De aanvraag had 

bijgevolg wel degelijk ontvankelijk dienen verklaard te worden. 

Dit alles te meer gezien verzoekster uit haar land van herkomst, uit vrees voor har leven, is moeten 

vluchten en haar leven nog steeds in gevaar is indien zij dient terug te keren. 

De Belgische overheid heeft verzoekster steeds op haar grondgebied gedoogd, zodat uiteraard niet, na 

jaren van verblijf, simpelweg kan beweerd worden dat verzoekster wist of moest weten dat zij vroeg of 

laat het land zou moeten verlaten. 

Verzoekster is tevens ernstig ziek en hieromtrent zijn er tevens nog twee procedures hangende voor de 

RW zodat ook hier geen definitieve uitspraak over is. verzoekster kan dan ook onmogelijk reizen en 

terugkeren naar haar land van herkomst. 

Tevens is het zo dat de banden die verzoekster in de jaren heeft opgebouwd in België inmiddels zo 

hecht zijn dat het verbreken ervan een moeilijk te herstellen nadeel betekent. Verzoekster is sinds 2008 

in België. 

Terugkeren naar haar land van herkomst zou een zeer groot risico inhouden voor verzoekster. Derhalve 

is zij genoodzaakt haar aanvraag in België in te dienen. 

Verzoekster is zeer getraumatiseerd door de feiten die zij meegemaakt heeft in haar land van herkomst 

en heeft suïcide neigingen en depressie aanvallen bij de gedachte dat zij zou dienen terug te keren voor 

de aanvraag van het regularisatie. 

Volgens het CGVS heeft verzoekster geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie 

van Genève. 

Zelfs al zou dit het geval zijn, hetgeen verzoekster betwist, dan nog houdt dit geenszins in dat de 

elementen waarop verzoekster haar asielaanvraag heeft gebaseerd geen schending kan uitmaken van 

artikel 3 EVRM. 

Er kan derhalve geenszins beweerd worden dat de problemen van verzoekster reeds het voorwerp 

hebben uitgemaakt van een onderzoek in het kader van de asielaanvraag. 

Artikel 3 EVRM biedt immers een ruimere bescherming dan de Conventie van Genève en uit de 

elementen van haar asielaanvraag blijkt duidelijk dat verzoekster in gevaar is bij zij terugkeer naar 

Armenië. 

Artikel 8 EVRM beschermt daarenboven onder meer de eerbiediging van het recht op een familie- en 

gezinsleven en de eerbiediging van het recht op een privéleven. 

Verzoekster heeft het recht op het ontwikkelen en het onderhouden van relaties met anderen. Uit de 

stukken die bijgebracht worden blijkt duidelijk dat verzoekster zich geïntegreerd heeft in de Belgische 

samenleving en dat zij hier een vrienden- en kennissenkring heeft opgebouwd. 

Tevens is het zo dat de banden die verzoekster in de jaren heeft opgebouwd in België zo hecht zijn dat 

het verbreken ervan een moeilijk te herstellen nadeel betekent. 

Verzoekster is van oordeel dat het geheel van de hierboven uiteengezette feiten en hieronder nog te 

vermelden elementen, ontegensprekelijk buitengewone omstandigheden uitmaken die rechtvaardigen 

dat de machtiging in België wordt aangevraagd en bewijzen dat verzoekster in de onmogelijkheid is om 

een kopie bij te brengen van haar paspoort of identiteitskaart. 

Verzoekster haar centrum van belangen ligt inmiddels hier in België nu zij haar leven opnieuw heeft 

opgebouwd en structuur heeft gegeven. Zij heeft alhier en bepaald sociaal en economisch welzijn 

opgericht in de zin van artikel 8 EVRM. 

Tegenpartij stelt dat deze redenen onvoldoende zijn om buitengewone omstandigheden uit te maken. 

Dit is al te simplistische en de aanvraag van 

verzoekster dient op zijn minst ontvankelijk verklaard te worden aangezien verzoekster onmogelijk een 

paspoort kan bijbrengen zoals blijkt uit de bijgebrachte stukken. 

Krachtens de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en 

juridische aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissing. 
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Uit de voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridische aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridische onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

Tegenpartij weigert gewoon het dossier van verzoeker te onderzoeken door simpelweg te stellen dat de 

aanvraag onontvankelijk is 

Tevens wordt er in de beslissing van het inreisverbod nergens verwezen naar het beroep dat 

verzoekster heeft ingediend bij de RW tegen het bevel om het grondgebied te verlaten dd 26.10.2012. 

Dit is juridisch niet correct. 

Verzoekster vraagt zich dan ook af of dit geen willekeur inhoud aangezien men de aanvraag van 

verzoekster niet eens wenst te onderzoeken. De huidige regularisatie procedure heeft dan veel weg van 

willekeur. Indien men de juiste mensen kent of de nodige politieke invloed laat uitoefenen dan kan de 

regularisatie in sommige gevallen wel. 

Verzoekster is van oordeel dat haar aanvraag vergezeld was van de nodige bewijsstukken die 

voldoende duidelijk aantonen dat verzoekster haar aanvraag niet kon vergezellen van enige 

identiteitsdocumenten. 

"Omtrent de vrees voor haar leven kan verwezen naar de asielaanvraag van verzoekster en de stukken 

die daar werden bijgebracht. Verzoekster is van oordeel dat deze elementen wel degelijk aantonen dat 

zij een vrees voor haar leven heeft die onder de toepassing van artikel 3 van het EVRM vallen. 

De bestreden beslissing is bijgevolg niet alleen gemotiveerd op basis van onjuiste en niet bewezen 

gegevens, zij is bovendien ook onvoldoende gemotiveerd bij gebreke aan een duidelijk onderzoek van 

de ware toedracht van de zaak. De beslissing dd. 18.10.2013 van de Dienst Vreemdelingen is dan ook 

genomen met machtsoverschrijding evenals de beslissing met inreisverbod dd 18.10.2013. 

Deze redering van tegenpartij is niet correct en op het ogenblik van de aanvraag was aan alle 

ontvankelijkheidvoorwaarden voldaan, zodat de aanvraag op zijn minst diende onderzocht te worden. 

Dit maakt dan ook een schending van de motiveringsplicht uit, strijdig met de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en de artikelen 52 en 

62 van de Vreemdelingenwet. 

Deze wet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de 

beslissing zelf bevat ook de motivering voor de beslissing moet opnemen. Deze motivering moet 

bestaan uit de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. De 

motivering moet daarenboven afdoende zijn, dit wil zeggen draagkrachtig en deugdelijk. 

De bestreden beslissing bevat geen uitdrukkelijke en voldoende motivering hetgeen een scheiding is 

van artikel 2 Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

Dat de bestreden beslissing niet de feitelijke en juridische overwegingen weergeeft waaraan zij ten 

grondslag ligt. 

' De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschrijding genomen' ( RVST 04.03.1960, Brinkhuysen, nr. 7691. RVST, 30.09.1960, 

Janssens, nr. 8094, RVST 23.11.1965, Stad Oostende, nr 11.519.) 

Krachtens de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en 

juridische aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissing. 

Uit de voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridische aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridische onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

Verwerende partij is derhalve tekortgeschoten aan haar motiveringsplicht. 

"Dat ten gevolge van dergelijke flagrante schendingen van hoger vermelde middelen de bestreden 

beslissing dient vernietigd te worden.” 

 

4.2 De 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 uitdrukkelijke motiveringsplicht verplicht 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 moet duidelijk de 

determinerende motieven aangeven op grond waarvan zij is genomen. In casu geeft de bestreden 

beslissing duidelijk de motieven en de juridische grond aan op basis waarvan zij is genomen, zodat is 

voldaan aan de formele motiveringsplicht.  
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Waar verzoekster inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, voert zij in wezen 

de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit 

oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de 

bevoegdheid van de Raad 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 na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  

 

Artikel 9bis, § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

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 het beroep niet toelaatbaar 

wordt verklaard;  

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

geldige wijze aantoont. (…)”  

 

De bedoeling van artikel 9bis van de vreemdelingenwet is een duidelijk kader te scheppen voor de 

aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf, die een vreemdeling in buitengewone 

omstandigheden kan indienen bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Zo wordt duidelijk 

bepaald dat een identiteitsdocument, onontbeerlijk is: de aanvraag om machtiging tot verblijf kan niet 

anders dan onontvankelijk verklaard worden indien iemands identiteit onzeker is. Er dient vermeden te 

worden dat verblijfsvergunningen dienen om de (gewilde) onduidelijkheid over de identiteit te gaan 

regulariseren. Hiervan dienen onderscheiden te worden twee situaties, waarin de overlegging van een 

identiteitsdocument niet noodzakelijk is:  

- de situatie van de asielzoeker wiens asielaanvraag nog niet definitief werd afgewezen of wiens 

cassatieberoep bij de Raad van State hangende is overeenkomstig artikel 20 van de gecoördineerde 

wetten op de Raad van State;  

- de situatie van een vreemdeling die aantoont dat het onmogelijk is om het vereiste document in België 

te verwerven (Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl.St. Kamer 2005- 

2006, nr. 2478/001, p. 33). 

 

In de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het 

verblijf van vreemdelingen ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006, die 

werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2007, wordt inzake het door artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet vereiste identiteitsdocument verduidelijkt “in dit verband kunnen enkel een 

internationaal erkend paspoort of een gelijkgestelde reistitel, of een nationale identiteitskaart aanvaard 

worden. Het is hierbij niet vereist dat deze documenten nog geldig zijn”.  

 

Daarnaast wordt in de memorie van toelichting ook nog het volgende gesteld aangaande artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet:  

 

“De bedoeling van artikel 9bis is een duidelijk kader te scheppen voor de aanvraag tot het bekomen van 

een machtiging tot verblijf, die in buitengewone omstandigheden wordt ingediend door een vreemdeling 

bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Zo wordt duidelijk bepaald dat een 

identiteitsdocument, zijnde een paspoort of daarmee gelijkgesteld reistitel onontbeerlijk is: de machtiging 

tot verblijf kan niet anders dan onontvankelijk verklaard worden indien iemands identiteit onzeker is. Er 

dient vermeden te worden dat verblijfsvergunningen dienen om de (gewilde) onduidelijkheid over de 

identiteit te gaan regulariseren.” (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer, zittingsperiode 51, n° 2478/001, p. 33).  
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Uit de bestreden beslissing en de bij het verzoekschrift bijgebrachte stukken blijkt dat verzoekster bij 

haar aanvraag om machtiging tot verblijf van 10 januari 2013 geen internationaal erkend paspoort of een 

gelijkgestelde reistitel, of een nationale identiteitskaart heeft bijgebracht. Dit wordt niet betwist. 

Verzoekster betoogt evenwel dat zij de onmogelijkheid heeft aangetoond om de vereiste 

identiteitsdocumenten voor te leggen. Zij verwijst naar een attest van de Ambassade van Armenië, 

Oekraïne en de Russische Federatie waarin wordt bevestigd dat ze geen paspoort kunnen afleveren 

aan verzoekster omdat zij niet gekend is bij hun diensten. Deze attesten rechtvaardigen bijgevolg dat er 

geen kopie van het paspoort kan worden bijgebracht.  

 

De Raad stelt vast dat verzoekster bij haar aanvraag van 10 januari 2013 een attest van de Armeense 

Ambassade heeft gevoegd. De Raad leest het volgende in het attest: ‘De ambassade heeft de 

archieven geraadpleegd van de directie paspoorten en visas en er werd geen informatie gevonden over 

het staatsburgerschap van verzoekster. Zij heeft geen paspoort ontvangen van de ambassade.’ 

Waar verweerder in de bestreden beslissing oordeelt “Betrokkene legt een attest voor van de 

ambassade van Armenië, waarin gesteld wordt dat betrokkene geen paspoort heeft ontvangen van de 

Republiek Armenië. De ambassade heeft de archieven geraadpleegd van de directie paspoorten en 

visas (les archives de renseignements du registre d'Etat informatique et de la population auprès du 

Complexe du système automatisé des passeports de la Direction des passeports et des visas) en er 

werd geen informatie gevonden over het staatsburgerschap van betrokkene. Echter, het feit dat 

betrokkene geen paspoort ontvangen heeft van Armenië, impliceert niet automatisch dat zij geen enkel 

nieuw identiteitsdocument zou kunnen verkrijgen. Het attest van de ambassade vermeldt ook geenszins 

dat verzoekster de Armeense nationaliteit niet zou bezitten, er wordt enkel gesteld dat er geen 

informatie over haar staatsburgerschap werd teruggevonden bij de directie paspoorten en visas. Hierbij 

dient tevens opgemerkt te worden dat betrokkene geen enkel begin van bewijs van haar identiteit en 

nationaliteit voorlegt, dat kan staven dat de Armeense ambassade over de juiste persoonsgegevens 

beschikte om opzoekingen te verrichten in hun archieven over betrokkene.”, is de motivering niet 

kennelijk onredelijk, nu het attest enkel mededeelt dat verzoekster geen paspoort heeft ontvangen van 

de Republiek Armenië en er geen informatie werd gevonden over haar staatsburgerschap. Verzoekster 

betwist ook niet dat zij geen enkel begin van bewijs van haar identiteit en nationaliteit heeft voorgelegd 

dat kan staven dat de Armeense Ambassade over de juiste persoonsgegevens beschikte om 

opzoekingen te verrichten.  

 

In tegenstelling tot verzoeksters bewering in het verzoekschrift blijkt uit de stukken van het administratief 

dossier niet dat zij een attest van de ambassade van Oekraïne en van de Russische federatie bij haar 

aanvraag heeft gevoegd. Verzoekster toont dit ook niet aan in haar verzoekschrift.   

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt daarentegen dat verzoekster bij haar aanvraag 10 

januari 2013 een ‘attest’ van 4 december 2012 van mevr. G heeft gevoegd. Mevr. G. legt een verklaring 

af dat zij samen met verzoekster naar de ambassade van Azerbeidzjan is gegaan om een attest te 

bekomen van het niet bezitten van het Azerbeidzjaanse staatsburgerschap.  

 

Het motief in de bestreden beslissing “Voorts legt verzoekster een schrijven voor van mevrouw N. G.. Zij 

verklaart betrokkene vergezeld te hebben op 28.11.2012 naar de ambassade van Azerbeidzjan om een 

attest te bekomen van het niet bezitten van het Azerbeidzjaanse staatsburgerschap. De medewerker 

van de ambassade zou gezegd hebben dat een dergelijk attest niet kon afgeleverd worden op verzoek 

van betrokkene. Echter, de bewijswaarde van een dergelijke verklaring is erg beperkt gezien het 

gesolliciteerd karakter. Er wordt geen schriftelijk antwoord van de ambassade voorgelegd dat de 

verklaring van deze persoon kan ondersteunen. Bovendien hechtten de asielinstanties helemaal geen 

geloof aan de beweerde Azerbeidzjaanse origine van betrokkene. Het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen stelt in haar beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, genomen op 22.10.2009, dat het hoogst 

onwaarschijnlijk is dat betrokkene de Azerbeidzjaanse nationaliteit bezit en dat het ook niet aannemelijk 

is dat zij van Azerbeidzjaanse origine is. Betrokkene dient zich te richten tot de juiste autoriteiten“, is niet 

kennelijk onredelijk nu het attest niet meer is dan de verklaring van een derde waarvan de bewijswaarde 

beperkt is gezien het gesolliciteerd karakter.  
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Bijgevolg kan verzoekster niet gevolgd worden waar zij betoogt dat ze heeft aangetoond zich in de 

onmogelijkheid te bevinden om haar paspoort of identiteitskaart voor te leggen.  

 

Verzoekster maakt met haar uiteenzetting niet aannemelijk dat de verwerende partij op een kennelijk 

onredelijke wijze of op basis van een foutieve feitenvinding haar aanvraag onontvankelijk heeft 

verklaard. 

 

Waar de uiteenzetting van het middel betrekking heeft op het inreisverbod is dit onderdeel van het 

middel onontvankelijk aangezien het beroep tegen het inreisverbod onontvankelijk is verklaard onder ‘3. 

Over de ontvankelijkheid’.  

 

Verzoekster betoogt dat uit de aangehaalde elementen in de aanvraag blijkt dat ze weldegelijk 

buitengewone omstandigheden heeft aangetoond waardoor zij vrijgesteld kan worden van het 

bijbrengen van identiteitspapieren. Zij is gevlucht uit vrees voor haar leven en haar leven is nog steeds 

in gevaar in het land van herkomst; zij is jaren gedoogd op het Belgische grondgebied en tevens is zij 

ernstig ziek waardoor zij onmogelijk kan reizen en terugkeren naar haar land van herkomst.  

 

Opnieuw dient er op te worden gewezen dat ingevolge de bepalingen van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, de verweerder de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk moet verklaren 

wanneer deze niet vergezeld is van een identiteitsdocument, tenzij de aanvraag uitgaat van een 

vreemdeling wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of tenzij de vreemdeling zijn 

onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op geldige wijze aantoont.  

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument en de gevallen waarin die 

voorwaarde niet van toepassing is, gelden voor de wijze waarop de aanvraag om machtiging tot verblijf 

kan worden ingediend en betreffen derhalve de ontvankelijkheid van de aanvraag. Waar verzoekster 

betoogt dat zij buitengewone omstandigheden zou hebben aangetoond, doet dit feit geen afbreuk aan 

de voormelde ontvankelijkheidsvoorwaarde. Verzoekster kan niet gevolgd worden in haar betoog dat zij 

geen identiteitsdocument dient voor te leggen, nu het gaat om een wettelijke ontvankelijkheids-

voorwaarde. Pas wanneer aan de ontvankelijkheidsvoorwaarde is voldaan, dient verweerder “de ware 

toedracht van de zaak” en de aangehaalde elementen ten gronde te onderzoeken. 

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

4.3 In het tweede en derde middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 3, 5, 8 en 14 

van het Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 

(hierna: het EVRM). 

 

Ter adstruering van het tweede middel zet verzoekster het volgende uiteen:  

 

“Verzoekster kreeg het bevel om het grondgebied te verlaten. Dit komt in principe neer op het feit dat 

verwerende partij van oordeel is dat verzoekster naar haar land van herkomst kan worden teruggeleid. 

De beschrijving van de feiten bevatten echter voldoende aanwijzingen dat verzoekster bij haar terugkeer 

het slachtoffer zal worden van handelingen verboden door artikel 3 EVRM. 

Er kan derhalve geenszins beweerd worden dat de problemen van verzoekster reeds het voorwerp 

hebben uitgemaakt van een onderzoek in kader van de bescherming van artikel 3 EVRM. Artikel 3 

EVRM biedt immers een ruimere bescherming dar de Conventie van Genève en uit nieuwe feiten, 

daterend van na de vlucht van verzoeker, blijkt te meer dat verzoekster in gevaar zijn bij terugkeer naar 

Armenië. 

Door haar land te ontvluchten heeft verzoekster zich eveneens blootgesteld aan represailles bij een 

eventuele terugkeer. 

Door verzoekster terug te sturen naar haar land van herkomst staat het vast, minstens is er een reëel 

risico, dat zij het slachtoffer zal zijn van onmenselijke behandelingen. 

Verzoekster vreest zoals hoger aangetoond terecht voor haar leven. 

De bestreden beslissing houdt geen rekening met de gevolgen die zij veroorzaakt voor de veiligheid en 

de fysiek integriteit van verzoekster. 

Een gedwongen terugkeer houdt een regelrechte bedreiging in voor het leven van verzoekster. 

Dat dit middel dan ook gegrond is.” 
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Ter adstruering van het derde middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“Het is duidelijk dat verzoekster bij haar terugkeer niet in veiligheid zal zijn. 

De vrees voor haar leven is gegrond en van veiligheid is geen enkele sprake. 

Nochtans houdt artikel 5 EVRM een verbod in van schending van persoonlijke vrijheid en veiligheid. Dit 

artikel zal zonder meer geschonden worden zodra verzoekster terug zou keren naar haar land van 

herkomst. 

De veiligheid en vrijheid van verzoekster is geenszins gewaarborgd in haar land van herkomst, temeer 

vermits zij haar land van herkomst verlaten heeft en zij zal blootgesteld worden aan represailles wegens 

landverraad. 

Verzoekster heeft geen inkomen en heeft geen plaats om te verblijven in Armenië. 

Indien zij gedwongen zouden worden om terug naar Armenië te gaan, heeft zij aldaar geen enkele bron 

van inkomsten en is zij zelfs niet in staat om te zorgen voor de levensnoodzakelijke zaken. 

Artikel 8 EVRM beschermt onder meer de eerbiediging van het recht op een familie- en gezinsleven, en 

de eerbiediging van het recht op een privé-leven. 

Voor verzoekster is het quasi onmogelijk om in haar land van herkomst een familieleven te leiden. 

Verzoekster heeft inmiddels een band opgebouwd hier in België en heeft zich geïntegreerd in de 

maatschappij en heeft hiervoor de nodige inspanningen geleverd zoals duidelijk blijkt uit de bijgebracht 

stukken. 

Tevens heeft verzoekster het recht op het ontwikkelen en het onderhouden van relaties met anderen. 

De stukken die werden bijgebracht in het kader van de aanvraag tot machtiging laten er geen twijfel over 

bestaan dat verzoekster in België een groot netwerk van relaties en vriendschappen heeft opgebouwd. 

Vele Belgen zijn ontegensprekelijk van oordeel dat verzoekster in België moeten kunnen blijven. 

Tevens is het zo dat de banden die verzoekster in de jaren heeft opgebouwd in België inmiddels zo 

hecht zijn dat het verbreken ervan een moeilijk te herstellen nadeel betekent. Verzoekster is sedert 2008 

in België. 

Indien verzoekster zou moeten teruggaan naar haar land van herkomst zou dit onrechtvaardig zijn en 

een humanitair onrecht uitmaken. 

Het is op grond van de regel van voorzichtig bestuur vereist dat de overheid rekening houdt met de 

gevolgen van de regel dat de aanvraag moet gebeuren in het land van herkomst. 

Het is voor verzoekster onmogelijk om terug te keren naar haar land van herkomst, temeer gezien zij 

reeds meer dan 5,5 jaar in België is. 

Verzoekster is van oordeel dat het geheel van de hierboven uiteengezette en hieronder nog te 

vermelden elementen ontegensprekelijk buitengewone omstandigheden uitmaken die rechtvaardigen 

dat de machtiging in België wordt aangevraagd. 

Dat dit middel dan ook gegrond is. 

5. Redenen waarom verzoekster machtiging tot verblijf in België van meer dan drie maanden wenst te 

bekomen. 

Verzoekster is van mening dat zij zich in een dermate prangende situatie bevind dat de machtiging tot 

verblijf in België van meer dan drie maanden de enige oplossing is en wel om volgende redenen: 

1. Verzoekster is reeds sinds februari 2008 in België of bijna 5,5 jaar zodat zij volledige geïntegreerd is 

in de Belgische samenleving. Zij werd steeds gedoogd op het Belgische grondgebied zodat zij hier een 

nieuw leven heeft opgebouwd. 

2. Verzoekster heeft de nodige inspanningen gedaan om Nederlands te leren en heeft diverse 

cursussen gevolgd. Verzoekster heeft diverse opleidingen gevolgd en wil werken indien dit haar 

toegelaten wordt. 

3. Verzoekster is na 5 jaar zeer goed geïntegreerd in de Belgische maatschappij en heeft hier diverse 

vrienden en kennissen. Zij heeft zich volledig aangepast aan de Belgische maatschappij en de 

leefregels. 

4. Het is voor verzoekster zeer gevaarlijk om terug te keren naar haar land van herkomst omdat zij 

aldaar vervolgd zal worden en vreest voor haar leven. 

Uit al het voorgaande blijkt dat verzoekster in België haar rust heeft gevonden en dat zij inmiddels haar 

volledige leven hier heeft opgebouwd. Indien verzoekster thans zou moeten terugkeren naar haar land 

van herkomst, zal het leven dat zij hier heeft opgebouwd abrupt verbroken worden. Verzoekster is van 

oordeel dat het geheel van de hoger vermelde redenen, gestaafd met de nodige stukken, machtiging tot 

verblijf in België van meer dan drie maanden justifieert en dat zij een kans verdient om in België te 

mogen blijven. 
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Indien nodig is verzoekster steeds bereid verdere informatie te verschaffen of de nodige stukken bij te 

brengen. 

Verzoekster vraagt dan ook omwille van de hierboven vermelde redenen de aanvraag tot machtiging 

van een verblijf van meer dan drie maanden in België ontvankelijk en gegrond te verklaren. 

Tegenpartij heeft echter gesteld dat de aanvraag onontvankelijk is en wenst de aanvraag van verzoeker 

ten gronde zelfs niet te bekijken. Deze houding is niet correct.” 

 

4.4 Verzoeksters middel is gericht tegen een bevel om het grondgebied te verlaten of tegen een 

terugkeerverplichting dat niet het voorwerp is van het beroep. De eerste bestreden beslissing houdt 

geen terugkeerverplichting in doch maakt louter een beoordeling van de aanvraag ingediend op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Het bestreden inreisverbod, waarvan het beroep overigens 

onontvankelijk is verklaard, houdt evenmin een terugkeerverplichting in en is gebaseerd op een eerder 

bevel om het grondgebied te verlaten dat in casu niet werd bestreden. Verzoeksters uiteenzetting in het 

middel is bijgevolg niet gericht tegen de bestreden beslissingen op zich. De Raad dient, samen met de 

verwerende partij, aldus vast te stellen dat de middelen onontvankelijk zijn nu zij niet zijn gericht tegen 

de bestreden beslissingen, minstens is onvoldoende duidelijk toegelicht hoe de eerste en/of tweede 

bestreden beslissing de aangehaalde verdragsartikelen zouden schenden.  

 

In zoverre het de bedoeling van verzoekster lijkt te zijn om, aan de hand van haar betoog op het einde 

van het derde middel, de Raad haar aanvraag te laten heronderzoeken waar zij stelt “Verzoekster 

vraagt dan ook omwille van de hierboven vermelde redenen de aanvraag tot machtiging van een verblijf 

van meer dan drie maanden in België ontvankelijk en gegrond te verklaren”, dient te worden benadrukt 

dat de Raad als annulatierechter enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan 

uitoefenen (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). De 

Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. Dit houdt 

in dat de Raad, in het raam van de uitoefening van zijn annulatiebevoegdheid, niet bevoegd is om zijn 

beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. 

 

Het tweede en derde middel zijn onontvankelijk.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf december tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


