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 nr. 170 473 van 24 juni 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, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 22 september 2014 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding van 2 juli 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en van de 

beslissing van dezelfde overheid van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13).  

 

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 17 maart 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 april 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat K. BLOMME verschijnt voor 

de verzoekende partij en van attaché S. GRUSZOWSKI, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1.  Verzoekster dient op 12 april 2012 een aanvraag in om machtiging tot verblijf in 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). Deze aanvraag 

wordt op 19 augustus 2013 ongegrond verklaard. Het beroep tegen deze ongegrondheidsbeslissing 

wordt door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) verworpen bij arrest nr. 120 564 

van 13 maart 2014. 
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1.2.  Op 27 maart 2014 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

1.3. Op 2 juli 2014 neemt de gemachtigde een beslissing waarbij de in punt 1.2. vermelde aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan verzoekster op 27 juli 

2014 in kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt: 

 

 “Mijnheer de Burgemeester, 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 27.03.2014 werd 

ingediend door : 

S.L.N. 

(…)  

nationaliteit: Russische Federatie  

(…) 

 

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. 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

 

De advocaat van betrokkene stelt dat zijn cliënte op 12.04.2012 in België is aangekomen en dat zij asiel 

zou hebben aangevraagd. Hij beweert dat deze aanvraag werd geweigerd, maar dat betrokkene tegen 

deze beslissing beroep zou hebben aangetekend. Echter toont betrokkene niet aan dat zij in België asiel 

zou hebben aangevraagd en dat zij in beroep zou zijn gegaan. Evenmin kan dit uit de studie van het 

administratief dossier op naam van betrokkene worden opgemaakt. Bijgevolg kan dit element niet als 

buitengewone omstandigheid worden weerhouden. 

 

Betrokkene verwijst ook naar het feit dat haar dochter, S.A., in België verblijfsrecht kent op basis van 

haar huwelijk met de heer C.R.. Ook de zonen van haar dochter verblijven in België. Zij stelt dat de 

verplichting om de aanvraag in haar land van herkomst in te dienen een schending zou inhouden van 

het artikel 8 EVRM. Echter staat de terugkeer naar het land van herkomst om daar een machtiging aan 

te vragen niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De 

verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties 

maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te 

herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van 

art. 8. 

 

Betrokkene verklaart ook dat zij een zware vorm van diabetes heeft, dat zij ernstige gezichtsproblemen 

zou kennen, waardoor het moeilijk en gevaarlijk zou zijn om alleen te wonen. Enerzijds dient te worden 

opgemerkt dat de aangehaalde argumenten betreft die betrekking hebben op de medische toestand van 

betrokkene (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 

en 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). Uit de studie van het administratief dossier 

blijkt dat betrokkene op 12.04.2012 een aanvraag heeft ingediend op basis van dit artikel 9ter. Deze 

aanvraag werd op 09.07.2012 ontvankelijk verklaard, maar op 19.08.2013 ongegrond besloten. 

Betrokkene ging tegen deze beslissing in beroep, maar dit werd op 18.03.2014 verworpen. Anderzijds 

toont betrokkene niet aan dat zij in haar land van herkomst geen familie, vrienden- of kennissen heeft bij 

wie zij tijdelijk terecht kan in afwachting van een beslissing in het kader van haar aanvraag tôt 
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regularisatie, zodat zij niet alleen hoeft te wonen. Evenmin toont zij aan dat zij in haar land van herkomst 

geen beroep zou kunnen doen op sociale diensten, die voor opvang of begeleiding kunnen zorgen. 

De elementen van integratie, namelijk dat zij een vrienden- en kennissenkring heeft opgebouwd, hebben 

betrekking op de gegrondheid en worden in de fase van het ontvankelijkheidsonderzoek niet behandeld. 

De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel 

onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

1.4. Tevens neemt de gemachtigde op 2 juli 2014 een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan verzoekster op 27 juli 2014 in 

kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt: 

 

“Naam, voornaam: S.L.N.  

(…) 

nationaliteit: Russische Federatie 

 

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. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) 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 hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

visum.” 

 

1.5.  Op 22 oktober 2014 dient verzoekster een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in toe-

passing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt op 18 november 2014 

onontvankelijk verklaard. Het beroep hiertegen wordt door de Raad verworpen bij arrest nr. 170 474 van 

24 juni 2016.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding te haren laste te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert gespreid over drie middelen, die samen kunnen worden behandeld, de schending 

aan van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, van de beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder de 

materiële motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel, en van artikel 3 van 

het Europees Verdrag tot Bescherming van 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). 

 

Haar betoog luidt als volgt: 

 

“Aan de materiële motiveringsplicht is slechts voldaan wanneer de motivering van de administratieve 

beslissing afdoende en toereikend is (R.v.St., nr. 43.522, 29 juni 1993, R.A.C.E., 1993), en meer 

bepaald passend, nauwkeurig en relevant (R.v.St., nr. 53.583, 7 juni 1995, Rev.dr.étr. 1995, 326) of nog 

duidelijk, nauwkeurig en ter zake dienend (R.v.St. nr. 42.199, 8 maart 1993, R.A.C.E., 1993). 

Verzoekster meent dat bovenvermelde rechtsregels door de Dienst Vreemdelingenzaken in casu 

werden geschonden. 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat: 

- de verschillende ingeroepen elementen van verregaande integratie niet kunnen verantwoorden dat de 

aanvraag in België wordt ingediend. 
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- het feit dat de dochter in België over legaal verblijf beschikt en tevens haar kleinkinderen hier legaal 

verblijven, kan geen tijdelijke scheiding beletten en betreffen gewone sociale relaties die niet beschermd 

worden door art. 8 EVRM 

- medische problemen behoren niet tot het voorwerp van art. 9 BIS maar van art. 9 TER VW 

- er is geen bewijs van onmogelijkheid tot opvang en begeleiding in het land van herkomst 

- ook de overige elementen niet kunnen aanvaard worden 

Dat in alle redelijkheid dient aangenomen te worden dat er wel degelijk mogelijkheid is voor verzoekster 

om de aanvraag art. 9 BIS VW in België in te dienen, en als verwerende partij dezelfde criteria hanteert 

in dit dossier als zij hanteert in andere dossiers bij een beoordeling ten gronde, dan dient vastgesteld 

dat verzoekster voldoet aan de voorwaarden voor regularisatie op basis van humanitaire redenen. 

Hierbij dient opgemerkt dat verzoekster slecht één dochter heeft en deze in België verblijft, en ook haar 

enige twee kleinkinderen in België verblijven, en zij in het land van herkomst geen personen van haar 

dichte familie heeft om op terug te vallen. 

Dat gezien haar aanzienlijke leeftijd en haar afhankelijkheid van zorgen het maar redelijk en normaal is 

dat zij wordt opgevangen en begeleid door haar naaste familie, weze in de eerste plaats haar enige 

dochter. 

Dat de totale afhankelijkheid van zorg en begeleiding en de aanwezigheid van de enige dochter in 

België, wel degelijk in alle redelijkheid kan weerhouden worden als humanitaire redenen en er niet kan 

ingezien worden in alle redelijkheid hoe en waarom verzoekster op een dermate hoge leeftijd (75 jaar) 

nog zou moeten gescheiden worden van haar enige dochter en enige kleinkinderen 

Dat gesteld wordt dat er slechts sprake zou zijn van een tijdelijke scheiding, doch er hieromtrent geen 

enkele garantie kan gegeven worden, wel integendeel, de mogelijkheid bestaat dat verzoekster nooit 

meer haar dochter en kleinkinderen zal zijn in geval van terugkeer. 

Dat bovendien de slechte medische toestand van verzoekster zich verzet tegen een lange reis en een 

terugkeer, en de afhankelijkheid van zorg en begeleiding maakt dat er niet zomaar op algemene wijze 

kan geoordeeld worden alsof verzoekster zou kunnen terugkeren naar het land van herkomst. 

De humanitaire redenen die door verzoekster werden aangehaald (hoge leeftijd, medische 

problematiek, enige dochter en kleinkinderen in België) werden in werkelijkheid nooit afdoende 

beantwoord en de bestreden beslissing is in strijd met art. 9 BIS Vreemdelingenwet in de mate waarin 

hiermede geen rekening wordt gehouden. 

Dat ten onrechte wordt gesteld alsof er geen bewijs zou zijn er enig beletsel is om naar haar land terug 

te keren, hierbij geen rekening houdend met alle argumenten die werden uiteengezet inzake leeftijd, 

medische afhankelijkheid, enz. 

Dat in dit verband er dient op gewezen te worden dat de in de bestreden beslissing ontwikkelijke 

argumentatie ook niet terzake dienend is, in die zin dat het de onzekerheid is en de duurtijd van de 

procedure die er kan toe leiden dat de aanvraag art. 9 BIS VW in België wordt ingediend. 

Dat evenwel in geval van terugkeer dit nefaste gevolgen zou hebben voor verzoekster in die zin dat zij 

zeer ernstige problemen zou ondervinden én door de toestand in haar land én door haar medische 

toestand die behandeling behoeft én door haar ho-ge leeftijd, én door haar scheiding maar haar enige 

dochter en kinderen. 

De in de bestreden beslissing opgenomen argumentatie is manifest in strijd met art. 9 BIS 

Vreemdelingenwet waar zij in gene mate overgaat tot een onderzoek ten gronde. 

De motivering van de dienst Vreemdelingenzaken is op geen enkele wijze afdoende, nauwkeurig en 

volledig. 

In de bestreden beslissing wordt vele jaren verblijf en integratie zomaar aan de kant geschoven hetgeen 

totaal onredelijk is. 

 

(…) 

 

De motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur vereist dat de motivering van een 

bestuurshandeling die een aanvraag verwerpt volledig, precies en relevant is (R.v.St. nr. 55.056, 7 

september 1995, Rev.dr.étr. 1996, 249). 

De materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing gesteund is op voldoende draagkrachtige 

motieven (P.M., “Le controle par le conseil d’Etat de la motivation des actes réglementaires”, noot onder 

R.v.St., 1 februari 1989, nr. 31.882, J.L.M.B., 1989, 55-560). In casu is dit niet het geval. 

Het redelijks- en zorgvuldigheidsbeginsel evenals de beginselen van behoorlijk bestuur vereisen dat er 

minstens een onderzoek zou zijn gebeurd of navraag zou zijn gebeurd inzake de door verzoekster in 

haar verzoekschrift opgeworpen argumentatie. 

De redenen die aangehaald werden in het verzoekschrift tot regularisatie zijn geenszins reeds 

beoordeeld in het kader van één of andere aanvraag, en zelfs indien deze reeds beoordeeld zouden 
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zijn, dan nog dringt een nieuwe beoordeling zich op in het kader van de procedure regularisatie, 

aangezien het voorwerp en de finaliteit van beide procedures uiteraard verschillend zijn. 

Het is niet omdat verzoekster thans niet over een visum beschikt, dat zij thans de situatie in haar 

herkomstland, haar situatie hier in België en haar humanitaire situatie niet meer zou mogen inroepen als 

argument om regularisatie te bekomen en nog minder dat verweerster thans in het kader van de 

procedure regularisatie, geen onderzoek meer zou moeten verrichten naar de in deze procedure 

ingeroepen redenen. 

Het gaat in dit verband niet op om zomaar gratuit te gaan beweren alsof er nog andere procedures 

gevolgd kunnen en zelfs moeten worden via de Belgische ambassade in het land van herkomst. 

Dat verzoekster nu juist niet terugkan naar het land van herkomst, minstens het totaal onredelijk zou zijn 

om haar hiertoe gezien alle voorliggende gegevens te verplichten en bijgevolg deze procedure dan ook 

niet kunnen indienen in het land van herkomst. 

Dat in de bestreden beslissing zomaar gratuit beweerd wordt alsof verzoekster in het land van herkomst 

wel tijdelijk terecht zou kunnen bij familie, vrienden of kennissen. 

Dat verder in de bestreden beslissing zomaar gratuit beweerd wordt alsof verzoekster in het land van 

herkomst wel beroep zou kunnen doen op sociale diensten die voor opvang of begeleiding kunnen 

zorgen. 

Dat los van het feit dat het niet opgaat dat er zomaar wordt geoordeeld op basis van beweringen en 

hypotheses, het bovendien zo is dat deze beweringen en hypotheses totaal niet stroken met de 

werkelijkheid. 

Dat de motivering die verwijst naar onmogelijke procedures en uit de lucht gegrepen hypotheses dan 

ook geenszins afdoende is en dient afgewezen te worden. 

 

(…)  

 

Dat ten onrechte in de bestreden beslissing de ingeroepen redenen één voor één worden afgewezen en 

wordt gesteld dat verzoekster haar aanvraag in haar land van herkomst kunnen indienen. 

Dat de hoge leeftijd van verzoekster, de medische problematiek en de aanwezigheid van de enige 

dochter en kleinkinderen van verzoekster in België als buitengewone omstandigheid dient te worden 

aangenomen. 

Onder buitengewone omstandigheid wordt in het algemeen verstaan die omstandigheden die het voor 

de vreemdeling bijzonder moeilijk maken om terug te keren naar het land van oorsprong om de 

bedoelde vergunning aan te vragen. 

(cfr. R.v. St., nr. 103.410, 8 februari 2002, Rev.dr.étr.2002, afl. 117, 133; R.v.St. (11e kamer), nr. 

93.760, 6 maart 2001, A.P.M., 2001, 79; R.v.St. (11e kamer), nr. 92.410, 18 januari 2001, A.P.M., 2001, 

33). 

Art. 3 EVRM stelt “ Niemand mag onderworpen worden aan folteringen noch aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of straffen.”. 

Dat verzoekster omwille van buitengewone omstandigheden met België een werkelijke band hebben: 

- Er is een verblijf gedurende verschillende jaren in België 

- Er is een zeer hoge leeftijd (75 jaar) 

- De enige dochter van verzoekster verblijft legaal in België 

- De enige kleinkineren van veerzoekster verblijven legaal in België 

- Er is sprake van een zeer goede integratie. 

Dat ingeval verzoekster naar haar land van herkomst dient terug te keren, haar situatie ten zeerste 

ontwricht zal worden. 

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

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

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

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

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

risico’s waaraan de veiligheid van de verzoekers en de integriteit van hun gezinsleden zouden worden 

blootgesteld, als ze zich eraan onderwerpen.”. 

(Zie RVS, nr. 58.969, 1 april 1996, Rev.dr.étr. 1996, 742; T Vreemd., 1997, 29). 

Dat de belangen van verzoekster geenszins gebaat zijn bij het terug naar Rusland moeten om daar een 

aanvraag art. 9 BIS VW in te dienen. 

Wel integendeel, zij bij een gedwongen terugkeer zich persoonlijk gekrenkt en geschaad zal weten in 

haar persoonlijke ontwikkeling. 

Dat verder het onderbreken van het verblijf teneinde in het land van herkomst een aanvraag te gaan 

indienen jegens de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging is niet alleen gevaarlijk, omslachtig, duur 
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en onmogelijk maar zou bovendien zoals gezegd ook het onherroepelijk verlies van het merendeel van 

de argumenten die pleiten voor de continuering van het verblijf betekenen. 

Dat de enkele verwijzing naar andere procedures die vooreerst onmogelijk zijn door de onmogelijkheid 

tot terugkeer van verzoekster en verder ook totaal geen kans op slagen hebben, hier geenszins aan 

deze pertinente kritiek een antwoord kan bieden. 

Het staat vast dat als verzoekster thans gedwongen zou worden terug te keren naar haar geboorteland, 

dat onvermijdelijk zware en nefaste gevolgen zou hebben voor zowel verzoekster als voor haar dochter 

en haar kleinkinderen. 

Door alle elementen te weigeren als zijnde buitengewone omstandigheid is er onmiskenbaar sprake van 

een schending van het redelijkheidsbeginsel en teven art. 9 BIS VW. 

Dat om dezelfde redenen als hogervermeld ook het bevel om het grondgebied te verlaten dewelke werd 

meebetekend, dienen vernietigd te worden. 

Dat verzoekster gezien haar hoge leeftijd en medische problematiek onmogelijk kan terugkeren naar 

haar land van herkomst, temeer haar enige dichte familie hier in België verblijft en zij zorgbehoevend is.” 

 

3.2. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht moet in casu worden onderzocht in 

het raam van de toepassing van de bepalingen van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9bis, § 1, eerste lid 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.” 

 

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

Vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is 

voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van 

deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot 

een verblijf te worden gemachtigd indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Buiten-

gewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn omstandigheden die 

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

bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Deze buitengewone omstandigheden mogen niet 

worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan 

te vragen.  

 

De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

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

rechtvaardigen; 

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

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

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

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

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

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

deze verplichting en of aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen. 

 

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandig-

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

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

zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

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

redelijkheid niet heeft overschreden 

 

Het staat in voorliggende zaak niet ter discussie dat verzoekster beschikt over een identiteitsdocument 

in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Verwerende partij oordeelde evenwel dat de door 

verzoekster aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid vormen waarom zij haar 

aanvraag om verblijfsmachtiging niet kan indien via de gewone, in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 

voorziene, reguliere procedure en dat deze aanvraag daarom onontvankelijk is. 

 

3.3. Vooreerst meent verzoekster dat als de verwerende partij in haar dossier dezelfde criteria hanteert 

als in andere dossiers bij een beoordeling ten gronde, er dan dient te worden vastgesteld zij voldoet aan 

de voorwaarden voor regularisatie op basis van humanitaire redenen. Zij koppelt daaraan een betoog 

waarin zij uiteenzet dat de totale afhankelijkheid van zorg en begeleiding en de aanwezigheid van de 

enige dochter in België wel degelijk in alle redelijkheid kunnen worden weerhouden als humanitaire 

redenen.  

 

Verzoekster gaat er evenwel geheel aan voorbij dat in casu enkel een beslissing tot onontvankelijkheid 

op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet voorligt. Het betoog of er al dan niet voldoende 

humanitaire redenen voorliggen om een verblijfsmachtiging te krijgen, loopt vooruit op de beslissing die 

zal worden genomen in het kader van de gegrondheid van de aanvraag, en is in het kader van de 

beoordeling van de rechtmatigheid van een beslissing tot onontvankelijkheid dan ook niet dienstig.  

 

3.4. Verzoekster verwijst naar haar slechte medische toestand die zich verzet tegen een lange reis en 

een terugkeer en de afhankelijkheid van zorg en begeleiding die maakt dat niet zomaar op algemene 

wijze kan worden geoordeeld alsof zij kan terugkeren naar het land van herkomst.  

 

De Raad stelt vooreerst vast dat verzoekster in haar aanvraag, vermeld in punt 1.2 nooit gewag heeft 

gemaakt van een medische toestand die “zich verzet tegen een lange reis en een terugkeer”. 

Verzoekster heeft in de verblijfsaanvraag enkel melding gemaakt dat zij “ook om medische regularisatie 

heeft verzocht omwille van haar ernstige diabetesproblematiek”.  

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met de medische 

elementen zoals die hem kenbaar werden gemaakt in de aanvraag alsook met de nood aan opvang en 

begeleiding gezien de hoge leeftijd en de hulpbehoevendheid van verzoekster, zoals vermeld in de 

aanvraag. 

 

Wat betreft de medische problemen wijst de gemachtigde er in de bestreden beslissing op dat deze te 

berde moeten worden gebracht in het kader van een verblijfsprocedure in toepassing van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet. Het is niet betwist dat verzoekster, op het ogenblik dat verwerende partij de 

in casu bestreden beslissing nam, reeds een verblijfsaanvraag in België had ingediend in toepassing 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, zoals ze zelf aangaf in haar aanvraag. Het is evenmin betwist 

dat deze verblijfsaanvraag  op 19 augustus 2013 ongegrond werd verklaard en het beroep daartegen 

ingediend, werd verworpen op 18 maart 2014. 

 

Door enkel uiteen te zetten dat de gegevens die zij aanvoerde in haar aanvraag om, met toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd niet werden 

beoordeeld in het kader van een of andere aanvraag, en door te duiden dat, zelfs indien deze reeds 

zouden zijn beoordeeld, het voorwerp en de finaliteit van beide procedures verschillend zijn, toont 

verzoekster niet in concreto aan dat verwerende partij verkeerdelijk zou hebben gesteld dat de gege-

vens die zij aanvoerde geen aanleiding geven tot de vaststelling van het bestaan van buitengewone 

omstandigheden. 

 

Verzoekster toont, door een herhaling van haar medische problematiek, niet aan dat verwerende partij 

verkeerdelijk heeft aangegeven dat haar medische problemen, die reeds werden beoordeeld in het 

kader van de verblijfsprocedure in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en waarbij werd 

vastgesteld dat de aangevoerde medische problematiek geen reëel risico inhoudt voor het leven of 

fysieke integriteit van verzoekster en deze problematiek evenmin een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in haar land van 

herkomst, niet konden worden aangewend ter staving van het bestaan van buitengewone 

omstandigheden.   
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Wat betreft haar hoge leeftijd en hulpbehoevendheid wordt, in tegenstelling tot wat verzoekster beweert, 

in de bestreden beslissing niet “gratuit” gesteld dat zij tijdelijk terecht kan bij familie of anderen of een 

beroep kan doen op sociale diensten. Nergens uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde 

enig oordeel hieromtrent heeft gemaakt op basis van beweringen en “uit de lucht gegrepen” hypothesen.  

De gemachtigde stelt in bestreden beslissing enkel vast dat verzoekster niet aantoont dat zij in haar land 

van herkomst geen familie, vrienden of kennissen heeft bij wie zij tijdelijk terecht kan in afwachting van 

een beslissing in het kader van haar verblijfsaanvraag. De gemachtigde stelt tevens vast dat zij ook niet 

aantoont dat zij in haar land van herkomst geen beroep zou kunnen doen op sociale diensten, die voor 

opvang of begeleiding kunnen zorgen. De vaststelling dat de onmogelijkheid tot opvang in het land van 

herkomst niet werd aangetoond, vindt steun in het administratief dossier. Uit de verblijfsaanvraag, 

vermeld in punt 1.2, blijkt dat verzoekster enkel haar hoge leeftijd en hulpbehoevendheid vermeldde 

zonder enig begin van bewijs dat zij in haar land van herkomst op niemand of niets kan rekenen voor 

opvang of zorg. Verzoekster betwist geenszins dat zij de onmogelijkheid tot opvang in het land van 

herkomst niet heeft aangetoond. Bijgevolg toont ook hier verzoekster niet aan dat de gemachtigde 

verkeerdelijk heeft geoordeeld dat de vermelde hoge leeftijd en hulpbehoevendheid niet kunnen worden 

beschouwd als een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Waar verzoekster nu beweert dat zij maar één dochter heeft, dat die in België verblijft en dat zij in haar 

land van herkomst geen personen van haar dichte familie heeft om op terug te vallen, moet de Raad 

aldus vaststellen dat deze elementen niet werden voorgelegd in de verblijfsaanvraag en zodanig niet 

aan de gemachtigde kenbaar werden gemaakt. Er kan hem dan ook niet verweten worden hiermee 

geen rekening te hebben gehouden. Voorts herinnert de Raad eraan dat de bewijslast omtrent de 

aanwezigheid van buitengewone omstandigheden die het onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om de 

aanvraag om verblijfsmachtiging in te dienen vanuit het land van herkomst, op de aanvrager zelf rust.  

De Raad stelt overigens vast dat verzoekster ook nu in haar verzoekschrift enkel beweert slechts één 

dochter te hebben en geen familie in haar land van herkomst zonder deze bewering enigszins te staven.  

   

3.5. Verzoekster stelt in alle redelijkheid niet in te zien waarom zij op haar hoge leeftijd nog zou moeten 

worden gescheiden van haar enige dochter en enige kleinkinderen. Er wordt gesteld dat er slechts 

sprake zou zijn van een tijdelijke scheiding, doch er bestaat volgens verzoekster hieromtrent geen 

garantie. Wel is er volgens haar de mogelijkheid dat zij nooit meer haar dochter en kleinkinderen zal 

zien in geval van terugkeer.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt alleszins dat rekening werd gehouden met de aanwezigheid van haar 

dochter en kleinkinderen in België en dat hieromtrent een belangenafweging in het licht van artikel 8 van 

het EVRM werd gemaakt.  

 

In het kader van een beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, kan de aangevoerde grief op grond van artikel 8 van 

het EVRM enkel worden aangenomen wanneer blijkt dat de verplichting tot terugkeer naar het land van 

herkomst om aldaar een aanvraag om verblijfsmachtiging in te dienen in een concreet geval een 

schending van artikel 8 van het EVRM oplevert. 

 

In casu stelt de gemachtigde dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst geen 

breuk betekent van de familiale relaties en dat een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied 

geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

 

De gemachtigde is er niet toegehouden in het kader van een beslissing tot onontvankelijkheid enige  

garantie te geven over de tijdelijkheid van de scheiding, maar enkel om te onderzoeken of een terugkeer 

naar het land van herkomst om aldaar een verblijfsaanvraag in te dienen in casu aanleiding geeft tot een 

schending van artikel 8 EVRM. In dit opzicht stelt het EHRM dat Staten het recht hebben om van 

vreemdelingen die een verblijfsrecht of verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, te vereisen dat 

zij een passende aanvraag indienen in het buitenland. Staten hebben geen verplichting om vreemde-

lingen het resultaat van de behandeling van hun aanvraag op hun grondgebied te laten afwachten 

(EHRM, 9 oktober 2012, nr. 3391/12, Djokaba Lambi vs. Nederland, par. 81; en EHRM, 3 oktober 2014, 

nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 101).  

 

Het gegeven dat een terugkeer naar het land van herkomst op zich niet leidt tot een breuk van de 

familiale relaties wordt door verzoekster op zich niet betwist. Verzoekster houdt weliswaar voor dat de 

mogelijkheid bestaat zij haar dochter en kleinkinderen nooit meer zal zien in geval van terugkeer naar 

het land van herkomst, maar met dit betoog loopt zij in wezen al vooruit  op de beslissing die zal worden 
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genomen in het kader van de gegrondheid van de aanvraag. De Raad wijst er nogmaals op dat in casu  

een beslissing tot niet-ontvankelijkheid van een aanvraag om machtiging tot verblijf voorligt waarin enkel 

uitspraak wordt gedaan over de vraag of de terugkeer naar het herkomstland om aldaar de aanvraag 

om machtiging tot verblijf in te dienen als een buitengewone omstandigheid kan worden weerhouden.  

De bestreden onontvankelijkheidsbeslissing verantwoordt enkel waarom de aanvraag om verblijfs-

machtiging niet in België kan worden ingediend; enige uitspraak over de gegrondheid van de aanspraak 

op een verblijfsmachtiging wordt in de bestreden onontvankelijkheidsbeslissing niet gedaan. 

 

Een wettelijke mogelijkheid tot bescherming van de eerbiediging van het gezinsleven zoals ontwikkeld in 

België staat nog steeds open, met name in het kader van een aanvraag om verblijfsmachtiging die in het 

land van herkomst of elders bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post wordt ingediend 

op grond van artikel 9, tweede lid van de Vreemdelingenwet. Het is dan ook in dit kader dat een 

onderzoek ten gronde naar een eventuele positieve verplichting in het licht van artikel 8 van het EVRM 

vervolgens zal plaatsvinden. Het betoog van verzoekster dat zij afhankelijk is van haar enige dochter die 

in België verblijft, met name de vraag of in casu sprake is van een gezinsleven, beschermenswaardig in 

de zin van artikel 8 EVRM, zal dan ook in het kader van dit gegrondheidsonderzoek worden onderzocht.  

 

Nogmaals, in deze stand van het geding kan geenszins worden vooruitgelopen op de beslissing die zal 

worden genomen in het kader van de gegrondheid van de aanvraag en op de beoordeling ten gronde 

door het bestuur of het door verzoekster ingeroepen gezinsleven een machtiging tot verblijf in België 

rechtvaardigt. Dit gegeven belet ook geenszins dat verzoekster de regelmatigheid van een eventuele 

weigeringsbeslissing ten gronde in beroep eveneens kan laten toetsen aan artikel 8 van het EVRM. 

 

Verzoekster maakt geenszins aannemelijk dat de gemachtigde onzorgvuldig heeft geoordeeld dat een 

“terugkeer naar het land van herkomst om daar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit 

staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven”. 

 

Waar verzoekster nog stelt dat de in de bestreden beslissing ontwikkelde argumentatie niet dienend is 

maar dat het de “onzekerheid” en de “duurtijd” van de procedure zijn die er toe kunnen leiden dat de 

aanvraag in België wordt ingediend, stelt de Raad vast verzoekster hier elementen aanhaalt die in haar 

verblijfsaanvraag niet werden voorgelegd, zodat de gemachtigde er ook geen rekening mee kon 

houden. Voorts houdt verzoekster een algemeen en vaag betoog zonder hiermee concreet aan te tonen 

dat onzorgvuldig werd geoordeeld aangaande de elementen die zij wel uitdrukkelijk aanhaalde in haar 

aanvraag.  

 

3.6. Wat betreft de aangehaalde elementen van integratie komt de gemachtigde tot de conclusie dat 

deze behoren tot gegrondheid van de aanvraag en in de ontvankelijkheidsfase niet worden behandeld.  

 

De Raad benadrukt dat de mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen als 

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd en dit volgens vaste rechtspraak van de 

Raad van State. 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 vanuit het buitenland wordt ingediend.  

 

Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die 

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. Het betreft omstandigheden die een 

tijdelijke terugkeer van de vreemdeling naar zijn land van herkomst, om er de noodzakelijke formaliteiten 

voor het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder 

moeilijk maken (RvS 9 december 2009, nr. 198.769, punt 3.3.3.). Als typische buitengewone omstandig-

heden kunnen, volgens de rechtspraak van de Raad van State, onder meer worden aangevoerd, 

weliswaar naargelang de concrete omstandigheden van de zaak: de situatie van oorlog of burgeroorlog 

in het land van herkomst, de afwezigheid aldaar van een Belgische diplomatieke of consulaire post, 

vervolging in het land van herkomst, moeilijkheden om een paspoort of reistitel te verkrijgen, ernstige 

ziekte, ... 

 

De Raad van State stelde verder “dat echter omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de 

lange duur van het verblijf in België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het 

zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de aanvraag 

betreffen en derhalve niet kunnen verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland” (RvS 

9 december 2009, nr. 198.769, punt 3.3.3). 
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In tegenstelling tot wat verzoekster voorhoudt, geeft de gemachtigde in de bestreden beslissing duidelijk 

aan waarom haar integratie niet als buitengewone omstandigheid kan worden weerhouden. Deze beoor-

deling ligt geheel in de lijn van de bovenvermelde rechtspraak van de Raad van State. Verzoekster 

maakt met een enkele verwijzing naar haar integratie niet aannemelijk dat in haar specifieke geval het 

alsnog kennelijk onredelijk was om dit standpunt in te nemen of dat in haar geval daar anders over moet 

worden gedacht. 

 

3.7. Verzoekster stelt ook dat zij, overeenkomstig artikel 3 van het EVRM, niet mag worden onder-

worpen aan foltering of aan onmenselijke behandelingen of straffen.  

 

De Raad benadrukt dat het aan verzoekster toekomt om een begin van bewijs te leveren van zwaar-

wegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van bestemming zal 

worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 

46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). 

 

De gevreesde  behandeling dient een minimum niveau van hardheid te bereiken vooraleer deze valt 

onder de werkingssfeer van artikel 3 van het EVRM (EHRM 21 januari 2011, Grote Kamer, nr. 

30696/09, M.S.S. v. België en Griekenland, par. 219-220). 

In casu beperkt verzoekster zich tot loutere beweringen, met name dat zij “zich persoonlijk gekrenkt en 

geschaad zal weten in haar persoonlijke ontwikkeling” en dat een terugkeer naar Rusland “gevaarlijk, 

omslachtig, duur en onmogelijk” is en “zware en nefaste” gevolgen zou hebben. 

Verzoekster verliest uit het oog dat haar aanvraag om op medische gronden tot verblijf te worden 

gemachtigd, werd afgewezen en dat de overige elementen die zij nu vermeldt niet werden aangehaald 

in haar verblijfsaanvraag. Zij toont niet aan dat verwerende partij artikel 3 van het EVRM heeft 

geschonden door te concluderen dat zij niet heeft aangetoond dat er buitengewone omstandigheden 

bestaan die zouden toelaten dat zij in België een aanvraag om verblijfsmachtiging indient. 

Evenmin maakt zij in concreto aannemelijk dat zij in haar land van herkomst zal worden onderworpen 

aan een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling. Zij staaft haar loutere bewering niet met 

een begin van bewijs. Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

Het feit dat een terugkeer naar haar land van herkomst tot gevolg zou hebben dat de argumenten 

zouden wegvallen die verzoekster (ten gronde) wenst aan te voeren om tot een verblijf te worden 

gemachtigd houdt daarnaast niet in dat verwerende partij kan voorbijgaan aan de wettelijke vereiste dat, 

op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, een verblijfsmachtiging in België slechts kan worden 

afgegeven indien buitengewone omstandigheden worden aangetoond.    

 

De uiteenzetting van verzoekster laat bijgevolg niet toe te concluderen dat de eerste bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover verwerende partij beschikt.    

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet blijkt 

niet.   

 

3.8. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de eeerste 

bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoekende partij ook 

niet worden gevolgd waar zij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301).   

 

3.9. Het zorgvuldigheidsbeginsel – dat verzoekster ook geschonden acht – legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.    

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat verwerende partij op basis van een 

correcte feitenvinding tot haar conclusie is gekomen, zodat geen schending van het zorgvuldigheids-

beginsel kan worden vastgesteld.     

 

3.10.  De beschouwingen van verzoekster  laten ook niet toe te concluderen dat enig ander, niet nader 

omschreven, beginsel van behoorlijk bestuur werd geschonden.   

De aangevoerde middelen zijn ongegrond. Er worden geen andere middelen ontwikkeld gericht tegen 

het bestreden bevel, zodat dit bevel gehandhaafd blijft.  
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4. 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.  

 

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 vierentwintig juni tweeduizend zestien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


