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 nr. 159 621 van 8 januari 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Wit-Russische nationaliteit te zijn, op 

15 september 2015 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van 10 augustus 2015 van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 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 

beslissing van 10 augustus 2015 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 18 september 2015 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 oktober 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 november 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. VAN KELST 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 

 

1.1. Verzoekster dient op 14 april 2015 een aanvraag in 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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1.2. Op 10 augustus 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de aanvraag om 

verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt 

verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan verzoekster op 18 augustus 2015 in kennis 

wordt gesteld. De motieven luiden 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. 

 

Redenen: 

 

Mevrouw verblijft illegaal op het Belgisch grondgebied. Haar dochter verblijft eveneens illegaal op het 

Belgisch grondgebied nadat haar aanvraag om een verblijfsmachtiging te verkrijgen voor meer dan drie 

maanden werd afgewezen (met een bevel om het grondgebied te verlaten). De ex-echtgenoot van 

mevrouw is in het bezit van een F-verblijfskaart. De ex-schoonouders van mevrouw werden erkend als 

vluchtelingen. De ex-schoonzus eveneens. Zowel mevrouw als haar dochter hadden eveneens 

asielprocedures opgestart: noch de vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire bescherming werden hen 

toegekend. De aanvraag 9ter was onontvankelijk. Op 06.03.2015 betekende mevrouw een bevel om het 

grondgebied binnen de 30 dagen te verlaten. Mevrouw diende reeds eerder met haar dochter een 

aanvraag 9bis in die afgewezen werd op datum van 13.08.2013. Deze beslissing werd op 04.09.2013 

betekend. 

 

Mevrouw stelt bij haar dochter te willen blijven. Mevrouw woont effectief met haar samen. Haar dochter 

wenst in de nabijheid van haar vader en haar grootmoeder te wonen. Haar dochter diende een 

aanvraag artikel 40ter van de Vreemdelingenwet in. Mevrouw verwacht dat haar dochter in het bezit zal 

worden gesteld van een F-kaart. Mevrouw stelt zelf nog steeds een goede band te hebben met haar ex-

schoonmoeder en haar ex-echtgenoot. Mevrouw verklaart niet terug te kunnen keren naar haar land van 

herkomst omdat ze er weinig of geen familieleden heeft. Mevrouw stelt dat indien zij dient terug te keren 

naar haar land van herkomst, artikel 8 van het Europees verdrag ter bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden zal worden geschonden. De Belgische overheid dient haar privé- en 

gezinsleven te eerbiedigen en de beslissing dient vooraf te gaan aan een proportionaliteitsonderzoek. 

Naast het feit dat haar ex-echtgenoot en haar schoonmoeder legaal in België verblijven, verwijst 

mevrouw naar de lange duur van de procedures die zij in België opstartte. Indien mevrouw een visum 

wenst aan te vragen dient zij zich te verplaatsen naar de Russische federatie gezien er geen 

diplomatieke of consulaire post aanwezig is in de Republiek Belarus. Ze bezit geen document waarmee 

ze legaal in de Russische federatie kan verblijven. Mevrouw verblijft gedurende een 5-tal jaar in België 

en integreerde zich in de Belgische samenleving. Mevrouw voegt enkele positieve getuigenissen toe 

aan haar aanvraag. 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom mevrouw de aanvraag 

om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de diplomatieke of 

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

 

De dochter van mevrouw verklaart op 23.08.2009 de Republiek Belarus te hebben verlaten en op 

24.08.2009 in België te zijn aangekomen. Het kind werd op 25.08.2009 gesignaleerd aan de dienst 

Voogdij. Op 20.10.2009 werd haar een voogd toevertrouwd. Op 26.05.2010 zijn de ouders van het kind 

(waaronder mevrouw) aangekomen in België. Het kind werd toevertrouwd aan de ouders en de voogdij 

werd van rechtswege beëindigd. Het kind had een asielaanvraag ingediend dewelke werd afgewezen. 

Een bevel tot terugbrenging (bijlage 38) werd door de voogd betekend. De schoonouders van mevrouw, 

de grootouders van het kind, verlieten de Republiek Belarus in 2001. In 2003 werd hen het statuut van 

vluchteling toegekend. De schoonzus van mevrouw, de tante van het kind, werd in 2005 erkend als 

vluchteling. Mevrouw zelf startte op 26.05.2010 een asielprocedure op. Op 04.07.2011 beslistte het 

Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen dat noch de vluchtelingenstatus, noch de 

subsidiaire bescherming kon worden toegekend. Mevrouw ging in beroep tegen deze beslissing maar 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen weigerde op 04.11.2011 de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire bescherming toe te kennen. Mevrouw betekende op 13.12.2011 een bevel om het 

grondgebied binnen de 7 dagen te verlaten. 
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Mevrouw verklaart dat haar dochter in het bezit zal worden gesteld van een F-verblijfskaart en dat ze om 

die reden de aanvraag voor het verkrijgen van een verblijfsmachtiging voor een periode langer dan 3 

maanden niet kan indienen via de ambassade in Moskou. Op 16.07.2015 weigerde de dienst 

Vreemdelingenzaken een verblijfskaart aan de dochter van mevrouw toe te kennen. De beslissing ging 

gepaard met een bevel om het grondgebied te verlaten. Mevrouw kan zich ten gevolge van deze 

beslissing niet meer beroepen op de stelling dat haar dochter legaal in België zal verblijven. 

 

Mevrouw leeft feitelijk gescheiden van haar ex-echtgenoot. Mevrouw verklaart dat zij nog steeds goede 

banden onderhoudt met haar ex-echtgenoot en ex-schoonouders. Dat haar ex-echtgenoot en haar ex-

schoonouders legaal in België verblijven verhindert mevrouw niet om zich tijdelijk naar de Belgische 

ambassade in Moskou te verplaatsen om van daaruit een procedure op te starten voor het verkrijgen 

van een verblijfsmachtiging voor een periode van langer dan 3 maanden op het Belgisch grondgebied. 

Hetzelfde geldt voor de dochter van mevrouw die een bevel om het grondgebied te verlaten betekende 

en meerderjarig is. Het verblijf van mevrouw werd beperkt toegestaan op het Belgische grondgebied. 

Alle procedures die werden opgestart (asielprocedure, aanvraag 9bis, aanvraag 9ter), werden 

afgesloten met een negatieve beslissing. Mevrouw betekende ook meerdere malen een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Mevrouw verklaart niet te beschikken over een document om zich legaal in de 

Russische federatie te verplaatsen. Mevrouw bewijst ook niet dat zij pogingen ondernam om een 

verblijfsdocument te bekomen voor een korte duur om zich naar de Belgische ambassade in Moskou te 

kunnen begeven. Indien mevrouw haar de toegang tot het grondgebied van de Russische federatie 

werd geweigerd, dient zij dit bewijsstuk voor te leggen. 

Mevrouw verklaart weinig of geen familieleden te hebben in de republiek Belarus. Op zich kan dit 

mevrouw niet verhinderen zich te verplaatsen naar Moskou. Anderzijds is het ook weinig waarschijnlijk 

dat mevrouw noch familie, noch kennissen of vrienden zou hebben in het land waar zij is geboren en 

steeds heeft verbleven. Mevrouw verklaarde dat haar ouders, de heer V.S. en mevrouw G.S., in Grondo 

verblijven in de republiek Belarus. 

 

Mevrouw wordt door een getuige omschreven als een lieve, spontane, eerlijke dame met veel 

doorzettingsvermogen. Mevrouw doet inspanningen om de Nederlandse taal te beheersen. Mevrouw 

respecteert de Belgische cultuur, de gewoontes, geplogenheden en de wetten. Mevrouw wordt 

omschreven als een geïntegreerd persoon. Mevrouw wordt door een andere getuige omschreven als 

een behulpzame, eerlijke, sociale en vriendelijke persoon. Op zich zijn deze karaktereigenschappen 

bewonderenswaardig, maar deze elementen kunnen op zich niet als buitengewone omstandigheden 

worden ingeroepen omdat ze niet aantonen dat dit mevrouw verhindert zich naar de Belgische 

ambassade in Moskou te verplaatsen. De elementen van integratie behoren tot de gegrondheid van een 

aanvraag. Bijgevolg worden deze elementen in deze fase niet behandeld (RvS 9 december 2009, nr. 

198.769). Integratie en verblijfsduur (naar aanleiding van opgestarte procedures) tonen op zich niet aan 

dat mevrouw de aanvraag voor het verkrijgen van een verblijfsmachtiging nu niet meer zou kunnen 

indienen via de gewone procedure, namelijk via de bevoegde Belgische diplomatieke post. Ook de duur 

van een procedure op zich, verhindert mevrouw niet om zich tijdelijk naar Moskou te verplaatsen. Een 

goede integratie in België vormt geen beletsel tot tijdelijke terugkeer en kan bijgevolg ook niet 

verantwoorden waarom de aanvraag tot verblijfsmachtiging in België eerder dan in het buitenland wordt 

ingediend. Mevrouw kan alle elementen van integratie voorleggen aan de bevoegde Belgische 

diplomatieke post. 

 

Mevrouw kan zich voor een procédure via de Belgische ambassade nog steeds laten bijstaan door een 

advocaat. Mevrouw kan gebruik maken van het vrijwilligeterugkeerprogramma. Indien mevrouw meer 

informatie wenst over vrijwillige terugkeer, kan zij bellen naar het gratis nummer 0800 32 745 of zich 

elke werkdag tussen 9u30 en 16u aanbieden aan het terugkeerloket aan de Antwerpsesteenweg 57 in 

1000 Brussel.” 

 

1.3. Op 10 augustus 2015 neemt de gemachtigde tevens een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan verzoekster op 18 augustus 

2015 in kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt: 

 

 “mevrouw: 

 

Naam, voornaam: T.A.V.  

(…) 

nationaliteit: Wit-Rusland 
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wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van 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: 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft zij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

 

Mevrouw toont niet aan te beschikken over een geldig paspoort voorzien van een geldig visum. “ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.  Verzoekster voert drie middelen aan die alle gericht zijn tegen de eerste bestreden beslissing, met 

name de beslissing waarbij de aanvraag om verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard.  

 

In een eerste middel voert verzoekster een schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet aan, 

dat als volgt wordt toegelicht: 

 

“Aangezien de bestreden beslissing wordt gemotiveerd als volgt: 

“… Op zich zijn deze karaktereigenschappen bewonderenswaardig, maar deze elementen kunnen op 

zich niet als buitengewone omstandigheden worden ingeroepen omdat ze niet aantonen dat dit 

mevrouw verhindert zich naar de Belgische ambassade in Moskou te verplaatsen. (…) Integratie en 

verblijfsduur (…) tonen op zich niet aan dat mevrouw de aanvraag voor het verkrijgen van een 

verblijfsvergunning nu niet meer zou kunnen indienen via de gewone procedure, namelijk via de 

bevoegde Belgische diplomatieke post. Ook de duur van een procedure op zich, verhindert mevrouw 

niet om zich tijdelijk naar Moskou te verplaatsen. Een goede integratie in België vormt geen beletsel tot 

tijdelijke terugkeer en kan bijgevolg ook niet verantwoorden waarom de aanvraag tot verblijfsmachtiging 

in België eerder dan in het buitenland wordt ingediend. …” 

Verzoekster deed evenwel in het inleidende verzoekschrift gelden dat zij niet over de nodige 

documenten beschikt teneinde naar Moskou te kunnen reizen teneinde de aanvraag aldaar in te dienen. 

Zij deed daarenboven gelden niet over een Russische verblijfsvergunning te beschikken om in Rusland 

te kunnen verblijven in afwachting van de beslissing betreffende de door haar in te dienen aanvraag. 

Deze argumentatie werd geenszins ontmoet door de verwerende partij hoewel deze primordiaal is voor 

de bepaling of verzoekster in de absolute onmogelijkheid verkeert terug te keren naar het land van 

herkomst dan wel een derde land waar zich de bevoegde diplomatieke diensten situeren. In casu is het 

onbetwistbaar zo dat verzoekende partij niet naar het land van herkomst kan terugkeren. Verzoekster is 

immers van nationaliteit Wit-Rusland en kan dus niet zonder meer naar Rusland reizen teneinde aldaar 

een aanvraag te doen overeenkosmtig artikel 9, tweede lid Vw. 

De verwerende partij mag er niet vanuit gaan dat verzoekster, als derde-lander, probleemloos naar 

Rusland kan reizen om aldaar een aanvraag te doen. Uit het dossier blijkt dat verzoekster over een 

nationaal paspoort beschikt doch dit paspoort werd door de Wit-Russissche autoriteiten geannuleerd. 

Het paspoort heeft een geldigheidsduur tot 25 september 2023 doch kan door verzoekster niet worden 

gebruikt gezien de annulatie. Zij kan zich ook onmogelijk tot de diplomatieke diensten van Wit-Rusland 

wenden, niet enkel omdat zij niet kenbaar wil maken dat zij zich in het Rijk bevindt, doch tevens omdat 

deze geen nieuw paspoort kunnen uitreiken gezien er nog een paspoort op naam van verzoekster is 

uitgegeven dat door de Wit-Russische autoriteiten werd geannuleerd. Verzoekster heeft dus geen 

enkele mogelijkheid om te reizen gezien zij niet over een paspoort beschikt en ook niet over een 

paspoort kan beschikken. Zij kan al zeker niet naar de Russische federatie reizen gezien de visumplicht. 

Er kan dan ook niet ingezien worden op welke wijze verzoekster naar Moskou zou kunnen reizen om 

aldaar de aanvraag te verrichten. Verder staat vast dat zij ook niet over een verblijfsvergunning beschikt 

om in Rusland te verblijven, daargelaten dat zij inkomsten zou kunnen vergaren om in haar 

levensonderhoud te voorzien gedurende haar verblijf aldaar. Het staat dan ook vast dat verzoekster niet 

alleen in de onmogelijkheid is naar Rusland te reizen gezien zij niet over de nodige documenten 

beschikt, zij kan daar ook niet verblijven in afwachting van een beslissing over de aanvraag die zij aldaar 

zou moeten indienen. Verzoekster doet daarenboven gelden dat zij ook niet naar Wit-Rusland kan 

terugkeren gezien zij riskeert te worden vervolgd wegens het verlaten van het land. De onmogelijkheid 
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terug te keren naar het land van herkomst, wordt niet ter discussie gesteld door de verwerende partij, 

waarvan akte. De absolute onmogelijkheid terug te keren naar het land van land van herkomst dan wel 

Rusland om aldaar de aanvraag te verrichten overeenkomstig artikel 9, tweede lid Vw., staat vast. De 

verwerende partij kon enkel tot de bestreden beslissing komen mits schending van artikel 9bis Vw. Het 

eerste middel is ernstig en gegrond.” 

 

In een tweede middel maakt verzoekster melding van een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen: 

 

“Volgens de rechtspraak van de Raad van State, wordt de formele motiveringsverplichting als volgt 

bepaald: 

“… De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: 

de formele motiveringswet) bepaalt dat eenzijdige rechtshandelingen met individuele strekking die 

uitgaan van een bestuur en die beogen rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor 

een ander bestuur, uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, en dat de opgelegde motivering in de akte 

de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen, en 

dat deze afdoende moeten zijn. (…) 

Het doel van deze formele motiveringsplicht is onder meer de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, derwijze dat blijkt, of 

minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist 

zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar 

beslissing is gekomen, zodat hij met kennis van zaken kan uitmaken of er aanleiding toe bestaat tegen 

deze beslissing de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. …” 

(RvS nr. 219.201, 7 mei 2012) 

Gezien verzoekster deed gelden in de absolute onmogelijkheid te verkeren terug te keren naar het land 

van herkomst gezien zij niet over de vereiste reis- en verblijfsdocumenten kan beschikken, diende de 

bestreden beslissing uiteraard ook in deze zin te worden gemotiveerd. De overheid kan in casu niet 

volstaan met een standaard motivering die op meerdere gevallen van toepassing is. De motivering van 

de bestreden beslissing diende te zijn toegepast op onderhavig geval en dus ook een antwoord bieden 

op de door verzoeker aangebrachte argumenten. Zonder antwoord op deze argumenten, kan 

verzoekster ook niet weten om welke redenen haar aanvraag als onontvankelijk wordt beoordeeld; Op 

basis van de vermelde motivering kan verzoekster niet nagaan of de gegevens door de overheid correct 

werden beoordeeld en in redelijkheid tot haar beslissing is gekomen. De schending van de formele 

motiveringsverplichting staat dan ook vast. Het tweede middel is ernstig en gegrond.” 

 

In een derde middel wordt de schending aangevoerd van het zorgvuldigheidsbeginsel:  

 

“Op basis van hetgeen onder de eerste twee middelen werd uiteengezet, staat ook vast dat het 

zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden. Het zorgvuldigheidsbeginsel vereist dat de overheid die over 

beoordelingsbevoegdheid beschikt om een besluit te nemen, er in de eerste plaats voor moet zorgen 

dat haar alle mogelijke gegevens worden bezorgd opdat zij geïnformeerd zou zijn (W. Lambrechts, “Het 

zorgvuldigheidsbeginsel”, in I. Opdebeek (Ed.), Algemene beginsel van behoorlijk bestuur, Kluwer, 

Deurne, 1993, 34); 

Dat volgens de vaststaande rechtspraak van de Raad van State vaststaat dat het 

zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 

manier voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (zie o.m. R.v.St. nr. 154.954, 14 

februari 2006) 

Dat hiervan bezwaarlijk sprake kan zijn gezien men in algemene bewoordingen voorhoudt dat 

verzoekster naar Rusland kan reizen, zonder erop acht te slaan dat verzoekster niet over de vereiste 

reisdocumenten beschikt om daadwerkelijk naar Rusland te reizen en daar gedurende de 

aanvraagprocedure te verblijven. Uiteraard behoorde de verwerende partij deze overweging te maken 

bij gebreke waaraan haar motivering theoretisch blijft en niet toegepast op deze concrete zaak. De 

verwerende partij diende dan ook na te gaan op welke wijze een onderdaan van een vreemd land naar 

een derde land zou kunnen reizen indien zij, zoals in het concrete geval, uitdrukkelijk aangeeft niet over 

de hiertoe noodzakelijke documenten te beschikken. Gezien de beoordeling van verweerder kadert in 

de onmogelijkheid terug te keren naar het land van herkomst, is het weldegelijk primordiaal ook na te 

gaan of verzoekster ook daadwerkelijk kan terugkeren naar het land van herkomst. Door dit niet te doen, 

is het dossier onvolledig samengesteld en kan niet tot een rechtens correcte beslissing worden 

gekomen. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel staat vast. Het derde middel is dan ook ernstig 

en gegrond.” 
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Gelet op hun nauwe samenhang wordt deze drie middelen samen behandeld en besproken.  

 

2.2. Met de thans bestreden beslissing van 10 augustus 2015 wordt de aanvraag van verzoekster om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet als onontvankelijk beoordeeld.  

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

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

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

Minister of zijn gemachtigde. Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk 

besluit bepaalde afwijkingen, moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van 

oponthoud in het buitenland.”  

 

Artikel 9bis van diezelfde wet luidt als volgt:  

“§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

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 (…)”  

 

Als algemene regel geldt dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven door 

een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone 

omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn 

verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet 

afhalen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het 

buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen als 

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De “buitengewone omstandigheden” 

strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een verblijf van meer dan drie 

maanden wordt verleend, maar om te verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet in het 

buitenland wordt ingediend. Het betreft omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling 

naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag 

tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken.  

 

Een aanvraag, ingediend op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, vereist dus vanwege de 

overheid een dubbel onderzoek:  

1° 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 bekomen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard;  

2° 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 verwerende partij over een ruime 

appreciatiebevoegdheid.  

 

De vreemdeling moet in zijn aanvraag klaar en duidelijk vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het 

buitenland in te dienen. Hij dient met andere woorden aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk 

is terug te keren naar zijn land van oorsprong of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om 

er zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin 

het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

De appreciatie van de feitelijke gegevens ter beoordeling van zulke buitengewone omstandigheden is in 

de eerste plaats een zaak van de overheid. De Raad moet enkel nagaan of de overheid deze 

beoordeling op in rechte en in feite aanneembare redenen heeft gesteund en de grenzen van de 

redelijkheid niet heeft overschreden. 

 

2.3. De Raad stelt vast dat verzoekster in haar aanvraag van 14 april 2015 het volgende stelde omtrent 

haar onmogelijkheid om naar Moskou te reizen: 
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“Voorts bevindt mijn cliënte zich in de onmogelijkheid om een aanvraag conform artikel 9 Vw in te 

dienen op de Belgische diplomatieke of consulaire post in haar land van herkomst 

Er is immers de vaststelling dat er geen Belgische ambassade of consulaire post aanwezig is in Wit-

Rusland, zodat mijn cliënte onmogelijk onderhavige aanvraag in haar land van herkomst kan indienen 

Het is immers de Belgische ambassade in Rusland welke tevens bevoegd is voor aanvragen van Wit-

Russische onderdanen Mijn cliënte beschikt evenwel met over de nodige documenten (o m propiska) 

teneinde naar Moskou te kunnen reizen teneinde onderhavige aanvraag aldaar in te dienen 

Mijn cliënte beschikt bovendien met over een verblijfsvergunning in Rusland om aldaar te verblijven 

tijdens de duur van de aanvraag conform artikel 9 Vw 

Mijn cliënte verkeert dan ook de facto in de onmogelijkheid om een aanvraag conform artikel 9 Vw in te 

dienen op de Belgische ambassade of consulaire post in haar land van herkomst.” 

 

2.4. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met dit element en 

hieromtrent als volgt heeft gemotiveerd: 

 

“Mevrouw verklaart niet te beschikken over een document om zich legaal in de Russische federatie te 

verplaatsen. Mevrouw bewijst ook niet dat zij pogingen ondernam om een verblijfsdocument te bekomen 

voor een korte duur om zich naar de Belgische ambassade in Moskou te kunnen begeven. Indien 

mevrouw haar de toegang tot het grondgebied van de Russische federatie werd geweigerd, dient zij dit 

bewijsstuk voor te leggen.” 

 

2.5. In tegenstelling tot wat verzoekster beweert, bevat de bestreden beslissing aldus een uitdrukkelijk 

motief dat verband houdt met de door haar aangevoerde onmogelijkheid om te reizen naar Moskou.  

De formele motiveringsplicht, zoals volgt uit artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, heeft als 

bestaansreden dat de rechtsonderhorige zou weten waarom een te zijnen opzichte genomen 

ongunstige beslissing werd genomen en dit, onder meer, teneinde hem in staat te stellen eventueel op 

nuttige wijze daartegen op te komen. In de bestreden beslissing wordt duidelijk aangegeven waarom het 

argument aangaande de onmogelijkheid om naar Moskou te reizen en daar een verblijfsaanvraag in te 

dienen, niet wordt weerhouden als een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Verzoekster heeft kennis van de bestreden beslissing waarvan dit uitdrukkelijk 

motief onderdeel van uitmaakt. Zij beschikt dus over de nodige informatie om zich daartegen met alle 

middelen van recht te verdedigen. Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt niet. 

 

2.6. Verzoekster herhaalt wat zij in haar aanvraag van 14 april 2015 heeft uiteengezet, maar hiermee 

toont zij niet ernstig aan dat de gemachtigde met miskenning van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid de vermelde elementen apprecieerde. Evenmin 

toont zij aan dat de beoordeling van de gemachtigde omtrent haar onmogelijkheid om te reizen naar 

Moskou, kennelijk onredelijk is of het resultaat is van een incorrecte feitenvinding of een onjuiste 

feitenappreciatie.  

 

Verzoekster betwist immers niet dat zij geen bewijsstukken voorlegde die de bewering dat zij onmogelijk 

naar Moskou kan reizen, zoals uiteengezet in de aanvraag, staafden. Uit de aanvraag blijkt dat 

verzoekster zich beperkte tot een loutere bewering en op geen enkele wijze bewees dat zij pogingen 

ondernam om een verblijfsdocument te bekomen voor een korte duur om zich naar de Belgische 

ambassade in Moskou te kunnen begeven, noch legde zij een bewijsstuk voor van een weigering van 

toegang tot het grondgebied van de Russische federatie. De vaststellingen in de bestreden beslissing 

vinden grond in de stukken van het administratief dossier.  

 

De Raad benadrukt voorts dat de zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid evenzeer 

geldt ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, de 

burger. In het kader van een aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet rust de bewijslast voor het aantonen van buitengewone omstandigheden in de zin 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet bij verzoekster. Er kan dan ook redelijkerwijze van 

verzoekster worden verwacht dat zij alle nodige documenten voorlegt ter staving van haar beweringen. 

Zij is ertoe gehouden om zelf zorgvuldig te zijn bij het indienen van de aanvraag en alle relevante 

stukken en elementen aan te brengen zodat de gemachtigde kan beoordelen of zij buitengewone 

omstandigheden aantoont die rechtvaardigen dat zij een verblijfsaanvraag in België indient. De 

verplichting die in casu rust op de verzoekster, kadert bijgevolg in de wederkerige 

zorgvuldigheidsverplichting (RvS 28 april 2008, nr. 182.450).  
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In tegenstelling tot wat verzoekster beweert, is het niet aan de gemachtigde om na te gaan op welke 

wijze een vreemdeling naar een derde land kan reizen noch om na te gaan of de betrokken vreemdeling 

daadwerkelijk kan terugkeren naar het land van herkomst.   

 

De Raad stelt vast dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met alle elementen die verzoekster 

nuttig achtte om te laten vaststellen dat er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn.  

 

Bij gebrek aan bewijsstukken zoals blijkt uit de bestreden beslissing en het administratief dossier, acht 

de Raad het niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde de aangevoerde maar niet gestaafde 

onmogelijkheid om te reizen naar Moskou, niet weerhoudt als een buitengewone omstandigheid in de 

zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

2.7. Verzoekster betoogt dat haar nationaal paspoort door de Wit-Russische autoriteiten werd 

geannuleerd en dat zij zich om allerlei redenen niet tot de bevoegde autoriteiten kan wenden ter 

uitreiking van een nieuw paspoort. Zij stelt dat dat zij onmogelijk kan reizen aangezien zij niet over een 

paspoort beschikt en kan beschikken.  

 

De Raad stelt evenwel vast dat dit element als zodanig niet werd aangevoerd in de verblijfsaanvraag 

van 14 april 2015 zodat de gemachtigde ook niet kan worden verweten hiermee geen rekening te 

hebben gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. Bovendien moet ook hier worden 

vastgesteld dat verzoekster zich beperkt tot een bewering die niet wordt gestaafd. Tenslotte blijkt uit het 

administratief dossier dat verzoekster bij haar aanvraag een kopie van haar paspoort voegde, toch blijkt 

uit die kopie nergens dat het paspoort werd geannuleerd. 

 

Dezelfde vaststelling geldt tevens voor het betoog dat zij niet naar Wit-Rusland kan terugkeren wegens 

een risico tot vervolging. Ook dit argument werd niet aangehaald in de verblijfsaanvraag. Bijgevolg kon 

de gemachtigde hiermee geen rekening houden. Tenslotte blijkt uit het administratief dossier dat 

verzoekster op 26 mei 2010 een asielaanvraag indiende bij de Belgische overheden. De Commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 4 juli 2011 een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.  Deze weigeringsbeslissing 

werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd op 28 oktober 2011 bij arrest nr. 69 434.  

 

2.8. De Raad besluit dat verzoekster op geen enkele concrete wijze aannemelijk maakt dat de 

gemachtigde de voorgehouden onmogelijkheid om naar Moskou te reizen met miskenning van de 

voorliggende gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding heeft beoordeeld. Een schending 

van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. De overige motieven van de bestreden 

beslissing worden overigens niet betwist.  

 

Evenmin toont verzoekster aan dat de gemachtigde op een kennelijke onredelijke wijze, met miskenning 

van de gegevens van het dossier of van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet of met overschrijding van 

de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris beschikt, heeft 

geoordeeld dat: “De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom 

mevrouw de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via 

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

buitenland.” 

 

De Raad stelt tenslotte vast dat verzoekster verder geen middelen aanvoert die concreet tegen het 

bestreden bevel zijn gericht, zodat dit bevel gehandhaafd blijft.  

 

De drie middelen zijn ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen 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. 
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4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht januari tweeduizend zestien door: 

 

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

 

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

I. VERLOOY M. MAES 

 


