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 nr. 166 792 van 28 april 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

2. 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 VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

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

13 februari 2014 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 21 januari 2014 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf, ingediend op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen, onontvankelijk wordt verklaard en tot het opleggen van inreisverboden (bijlagen 

13sexies). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 maart 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 maart 2016. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat M. POKORNY verschijnt voor de 

verzoekende partijen 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. Op 10 oktober 2013 dienen verzoekers een aanvraag om verblijfsmachtiging in op grond van artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 
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1.2. Op 21 januari 2014 verklaart de verwerende partij de in punt 1.1. bedoelde aanvraag onontvanke-

lijk. 

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing. Zij is gemotiveerd als volgt:       

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 10.10.2013 werd 

ingediend door : 

 

[…] 

 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid: 

 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM en artikel 22 van de Belgische Grondwet betreft, dient er 

opgemerkt te worden dat deze artikels hier niet van toepassing zij, aangezien de verplichting om terug 

te keren naar het land van herkomst voor het hele gezin geldt, zodat er van een verbreking van de 

familiale banden geen sprake is. Betrokkenen tonen niet aan dat zij nog andere familieleden hebben in 

België waarmee zij een nauwe band onderhouden die onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM zou kunnen vallen. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van 

het EVRM. 

 

Het feit dat hun kind hier naar school gaat, wat gestaafd wordt met een attest van het kleuteronderwijs, 

kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid, omdat betrokkenen niet aantonen dat 

een scholing niet in het land van herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van het 

kind geen gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van 

herkomst te vinden is. 

 

Betrokkenen halen aan dat mevrouw lijdt aan posttraumatisch stresssyndroom, angstklachten en 

depressie en dat mijnheer eveneens kampt met posttraumatisch stresssyndroom en verwijzen naar hun 

aanvragen art. 9ter ingediend op 12.07.2010 en 19.09.2012. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 

wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid 

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

personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire redenen een 

verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij verblijven, aan de 

andere kant het artikel 9ter als een unieke procédure voor in België verblijvende personen met een 

medische aandoening. De hier ingeroepen medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis 

en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen verder gevolg worden gegeven 

(RVV Arrest nr. 75.380 van 17.02.2012 en RVV Arrest nr. 80.233 van 26.04.2012). Betrokkenen hebben 

de hier ingeroepen medische elementen reeds aangewend in het kader van hoger vernoemde 

aanvragen art. 9ter. Ze werden niet weerhouden en de aanvragen art. 9ter werden afgesloten op 

respectievelijk 29.09.2010 (onontvankelijk) en 17.10.2012 (onontvankelijk). Artikel 9bis§2, 4° bepaalt dat 

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

tot verblijf op grond van artikel 9ter niet kunnen aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

De elementen met betrekking tot de integratie van betrokkenen - namelijk dat zij zich integreren; dat zij 

de cursus maatschappelijke oriëntatie gevolgd hebben en een inburgeringsattest behaald hebben; dat 

mevrouw (deel)certificaten voorlegt van cursussen Nederlands; dat zij werkbereid zijn en dit staven met 

inschrijvingsbewijzen van de VDAB en een arbeidsovereenkomst voor mijnheer; dat zij gesteund 

werden door Caritas en ter staving meerdere attesten voorleggen; dat mevrouw deelgenomen heeft aan 

een poëzievoordracht in een bibliotheek en dat zij naar bijeenkomsten van het project vriend en taal 

gaan - hebben betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld.” 

 

1.3. Eveneens op 21 januari 2014 legt de verwerende partij beide verzoekende partijen een inreisverbod 

op onder de vorm van de bijlage 13sexies. Deze vormen de tweede en derde bestreden beslissing.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 
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Het verzoekschrift ontbeert een middel dat gericht is tegen de tweede en derde bestreden beslissing. 

Derhalve is het beroep onontvankelijk voor zover het gericht is tegen deze beslissingen.      

 

3. Onderzoek van het beroep voor zover het is gericht tegen de eerste bestreden beslissing   

 

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn  

 

3.1. In wat kan worden beschouwd als een enig middel werpen verzoekers op, “Schending van de 

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

schending van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet”.  

 

Verzoekers betogen als volgt: 

 

“Doordat de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van bestuurs-

handelingen de overheid verplichten in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr.        

110 071; RvS 21 juni 2004, nr. 132 710); 

 

Doordat de in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de burger in kennis te 

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt; 

 

Doordat onder de term afdoende dient verstaan te worden dat de motivering pertinent moet zijn alsook 

draagkrachtig oftewel dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te schragen; 

 

Terwijl de motivering van de bestreden beslissing hier niet aan voldoet; 

 

Doordat de gevatte Rechtsmacht wat deze motiveringsplicht betreft, in de uitoefening van haar 

wettelijkheidstoezicht, bevoegd is om na te gaan of de overheid bij de beoordeling van de aanvraag om 

machtiging tot verblijf is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens of zij die correct beoordeeld heeft en 

of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (RvSt. 7 december 2001, nr. 101.624); 

 

Doordat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie de aanvraag om machtiging tot verblijf, door verzoekende partijen ingediend op 10 oktober 

2013, in toepassing van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, ten onrechte 

onontvankelijk verklaarde; 

 

Doordat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie ten onrechte oordeelde dat de aanvraag niet voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarde: 

“De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom betrokkene 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”; 

 

Terwijl vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging af te leveren op 

grond van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet, verwerende partij dient na te gaan of de aanvraag 

regelmatig werd ingediend, te weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden worden 

ingeroepen waarom de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan ingediend worden via de gewone 

procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats 

van oponthoud in het buitenland; 

 

Terwijl buitengewone omstandigheden, zoals omschreven in artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet, 

zijn: “Elke situatie die dermate klemmend is dat de persoon zich er niet van kan ontdoen en waarbij een 

verwijdering een schending van een fundamenteel recht met directe werking zou kunnen inhouden 

zodat een verblijf in België de enige oplossing is”; 

 



  

 

RvV X- Pagina 4 van 6 

Terwijl de rechtspraak van de Raad van State preciseert dat de term ‘circonstances exceptionelles’ 

gelezen moet worden als ‘circonstances extraordinaires’ (R.v.St. nr. 60962, 11 juli 1996, T. Vreem. 

1997, nr. 4, p. 385); 

 

Terwijl dit betekent dat buitengewone omstandigheden geen omstandigheden van overmacht moeten 

zijn: er dient bewezen te worden dat een aanvraag in het buitenland, alle omstandigheden in acht 

genomen, een buitengewone inspanning zou betekenen voor betrokkene; 

 

Terwijl verzoekende partijen zich bevinden in buitengewone omstandigheden daar een terugkeer naar 

hun land van herkomst onmogelijk is; 

 

Terwijl verzoekende partijen in hun aanvraag melding maakten van medische argumenten; 

 

Dat daarenboven de aangehaalde medische argumenten van verzoekende partijen wel een element 

kan vormen om de ontvankelijkheid van de aanvraag te verantwoorden: een medische reden kan wel 

degelijk een omstandigheid van overmacht uitmaken op grond waarvan de aanvraag in België op 

regelmatige wijze zou ingediend kunnen worden;  

 

Terwijl de motivering van de bestreden aldus niet afdoende is omdat ze niet volstaat om de beslissing te 

schragen; 

 

Terwijl de vaststaande familiebanden, de verblijfsduur in het Rijk, medische elementen  … wel degelijk 

een bijzondere omstandigheid kunnen uitmaken en in overweging dienen te worden genomen bij de 

beoordeling van de ontvankelijkheidsvereiste, hetgeen echter niet geschiedde; 

Terwijl de praktijk en rechtspraak aantonen dat bij het beoordelen van de ontvankelijkheidsvoorwaarde, 

“buitengewone omstandigheden”, inderdaad veel belang wordt gehecht aan deze elementen, nl. de duur 

van het verblijf in het Rijk, de integratie, sociale banden,   …; 

 

Terwijl aldus de motivering een manifeste appreciatiefout bevat; 

 

Terwijl de bestreden beslissing aantoont dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie de medische argumenten niet onderzocht heeft 

(motivering m.b.t. deze elementen ontbreekt) en dat bijgevolg deze essentiële elementen bij de 

beoordeling niet in overweging heeft genomen, waardoor het motiveringsbeginsel werd en artikel 9 bis 

van de Vreemdelingenwet werd geschonden;” 

 

3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De eerste bestreden beslissing verwijst naar artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet en de verwerende partij beoordeelt op een duidelijke wijze de door 

verzoekers aangevoerde buitengewone omstandigheden. Gelet op wat kan worden gelezen in de eerste 

bestreden beslissing (cf. infra punt 3.7.) mist het betoog van verzoekers “Terwijl de bestreden beslissing 

aantoont dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke 

Integratie de medische argumenten niet onderzocht heeft (motivering m.b.t. deze elementen ontbreekt) 

en dat bijgevolg deze essentiële elementen bij de beoordeling niet in overweging heeft genomen, […]”  

manifest feitelijke grondslag. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt dan ook niet.  

   

De Raad stelt verder vast dat de verzoekende partijen de motieven die aan de grondslag liggen van de 

eerste bestreden beslissing kennen nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpen in een 

middel waarin wordt opgeworpen dat deze beslissing getuigt van een manifeste beoordelingsfout. Het 

middel dient derhalve verder te worden behandeld vanuit het oogpunt van de materiële motiverings-

plicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 
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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). 

 

3.3. Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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. 

(…)” 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een vreemdeling een verblijfsmachtiging toe te 

kennen in het kader van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dient de gemachtigde van de minister 

c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of er aanvaard-

bare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de aanvraag van de verblijfsmachtiging in 

België te verantwoorden. Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de 

argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepas-

sing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

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

heden 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 voorhan-

den te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in aanmerking worden 

genomen; 

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.  

 

3.4. In de bestreden beslissing verwijst de verwerende partij naar de toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet en stelt zij vast dat de aanvraag van verzoekers onontvankelijk is. Meer bepaald 

wordt er geoordeeld dat de door verzoekers aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid 

vormen. 

 

3.5. Met hun theoretische uiteenzetting over het begrip buitengewone omstandigheden tonen 

verzoekers niet aan dat de verwerende partij in casu een invulling heeft gegeven aan dit begrip die 

afwijkt van wat verzoekers daaromtrent schetsen in hun verzoekschrift of dat de verwerende partij het 

aantonen van overmacht zou hebben geëist.    

 

3.6. Verzoekers gaan op geen enkel ogenblik in op de door de verwerende partij gedane beoordeling 

van de door hen aangevoerde elementen. Met hun overtuiging dat ze zich wel degelijk bevinden in 

buitengewone omstandigheden waarbij ze op algemene wijze verwijzen naar “de praktijk en recht-

spraak” inzake de buitengewone omstandigheden en hun simpel betoog dat de verwerende partij ten 

onrechte tot een andersluidende beoordeling is gekomen kunnen verzoekers de eerste bestreden 

beslissing niet aan het wankelen brengen.  

 

3.7. In de bestreden beslissing kan gelezen worden, “Betrokkenen halen aan dat mevrouw lijdt aan 

posttraumatisch stresssyndroom, angstklachten en depressie en dat mijnheer eveneens kampt met 

posttraumatisch stresssyndroom en verwijzen naar hun aanvragen art. 9ter ingediend op 12.07.2010 en 

19.09.2012. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de 

wet van 15 december 1980 duidelijk een onderscheid maakt tussen twee verschillende procédures: aan 

de ene kant het artikel 9bis dat in België verblijvende personen die menen te beschikken over 

buitengewone omstandigheden om humanitaire redenen een verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij 

de burgemeester van de plaats waar zij verblijven, aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke 

procédure voor in België verblijvende personen met een medische aandoening. De hier ingeroepen 

medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek aan deze 

medische argumenten geen verder gevolg worden gegeven (RVV Arrest nr. 75.380 van 17.02.2012 en 

RW Arrest nr. 80.233 van 26.04.2012). Betrokkenen hebben de hier ingeroepen medische elementen 

reeds aangewend in het kader van hoger vernoemde aanvragen art. 9ter. Ze werden niet weerhouden 

en de aanvragen art. 9ter werden afgesloten op respectievelijk 29.09.2010 (onontvankelijk) en 

17.10.2012 (onontvankelijk). Artikel 9bis§2, 4° bepaalt dat elementen die werden ingeroepen in het 
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kader van een aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter niet 

kunnen aanvaard worden als buitengewone omstandigheid.” 

 

3.8. Met hun overtuiging dat medische elementen wel degelijk buitengewone omstandigheden kunnen 

uitmaken tonen verzoekers niet aan dat de hierboven vermelde beoordeling strijdig is met artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet of kennelijk onredelijk is, gelet op het gestelde in artikel 9 bis, §2, 4° van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Het enig middel is niet gegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing. 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.  

 

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 achtentwintig april tweeduizend zestien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


