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 nr. 175 991 van 7 oktober 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 Mongolische nationaliteit te zijn, op 7 april 2014 heeft 

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 5 februari 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 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 5 juli 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 augustus 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. PEETERS, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij dient op 29 mei 2013 een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).  

 

1.2. Op 5 februari 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de 
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in punt 1.1. vermelde aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing 

waarvan verzoekende partij op 6 maart 2014 in kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 29.05.2013 werd 

ingediend door : 

E., Y. (…) (R.R.: (…)) 

Geboren te U. (…) op (…)1984 

Nationaliteit Mongolië 

 

verklaart de moeder te zijn van: 

S., T. (...) geboren op (…)2012 

adres: (…) 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de 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. 

 

Betrokkene verklaart de moeder te zijn van S. T. (…), geboren op (…)2012. Zij legt hiervoor de 

geboorteakte voor van het kind. Er dient echter opgemerkt te worden dat uit de geboorteakte van het 

kind niet kan opgemerkt worden dat betrokkene de moeder is van S. T. (…) gezien op de geboorteakte 

vermeld staat dat de moeder van dit kind S. E. (…) noemt. Betrokkene verklaart echter niet, noch toont 

zij dit aan dat zij, E. Y. (…), dezelfde persoon is als S. E. (…). Het louter voorleggen van een 

identiteitsdocument dat de naam S. E. (…) draagt volstaat niet om vast te stellen dat beide personen 

dezelfde zijn. 

 

Het feit dat het jonge kind onmogelijk een lange reis zou kunnen verdragen, kan niet aanvaard worden 

als buitengewone omstandigheid. Immers, in de veronderstelling dat dit kind effectief betrokkenes kind 

is, toont betrokkene niet aan dat het kind een lange reis niet kan verdragen. Het is aan betrokkene dit 

aan te tonen. De loutere vermelding volstaat niet om aanvaard te worden als buitengewone 

omstandigheid. 

 

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

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

Hiervoor dient betrokkene haar beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel 

bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. 

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

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. De aanvraag kan in 

het land van herkomst gebeuren. 

 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet 

van toepassing aangezien het hele gezin niet in aanmerking komt voor een regularisatie, zodat er van 

een verbreking van de familiale banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

 

Ook de loutere vermelding van art. 1 van het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of 

onterende behandeling of bestraffing, volstaat niet als buitengewone omstandigheid, daar er geen 

bewijzen van aanwezig zijn. 

 

Betrokkene haalt aan dat het onwenselijk zou zijn om in dit stadium van integratie gedwongen terug te 

moeten keren naar Mongolië. Voor haar zou dit een trauma betekenen. Dit kan echter niet aanvaard 

worden als buitengewone omstandigheid daar betrokkene dit niet aantoont. Het is aan betrokkene dit 

aan te tonen. De loutere vermelding volstaat niet als buitengewone omstandigheid. 
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Ook het argument dat een terugleiding naar de grens onmenselijk zou zijn en niet in verhouding zou 

staan met het doel dat men wil bereiken, wordt niet aangetoond door betrokkene. Dit element kan dan 

ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkene verwijst verder naar de actuele toestand in de regio. Betrokkene legt dit verder niet uit. Er 

dient opgemerkt te worden dat dit niet aanvaard kan worden gezien betrokkene niet aantoont dat zij 

hierdoor niet kan terugkeren naar haar land van herkomst. Bovendien toont betrokkene niet aan wat de 

actuele toestand is. 

 

Betrokkene verwijst verder naar regularisatiebeslissingen van gelijkaardige dossiers en haalt aan dat in 

functie van het gelijkheidsbeginsel gelijkaardige situaties gelijkaardige beslissingen vereisen. Het is 

echter aan betrokkene de overeenkomsten te tonen tussen haar eigen situatie en de situatie waarvan zij 

beweert dat ze vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13.07.2001). Men kan er immers niet 

zonder meer van uitgaan dat de omstandigheden waarin betrokkene verkeert analoog (of 

commensurabel) zijn met degene waaraan zij refereert. Ook het feit dat andere vreemdelingen van een 

verblijfsregularisatie hebben kunnen genieten brengt niet ipso facto een verblijfsregularisatie voor de 

betrokkene met zich mee, noch vormt dit een buitengewone omstandigheid die een tijdelijke terugkeer 

naar het land van herkomst verhindert of bemoeilijkt. Overigens wordt elk dossier naar aanleiding van 

een regularisatieaanvraag individueel onderzocht. 

 

Wat betreft de verwijzing naar de wet van 22.12.1999; dit was een enige en unieke operatie, de criteria 

voor regularisatie vermeld in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot regularisatie 

op grond van art. 9 bis van de wet van 1980. 

 

De overige elementen (betrokkene haalt aan dat zij geïntegreerd is, dat zij zeer goed tot behoorlijk 

Nederlands spreekt, dat zij werkwillig is, dat zij een grote vrienden- en kennissenkring opgebouwd 

hebben, dat haar centrum van belangen in België ligt; zij verklaart ook dat zij op zeer intense wijze is 

overgegaan tot de verinnerlijking van onze taal, zeden en gewoonten en dat zij zich de Belgische 

samenlevingsnormen in hoge mate eigen gemaakt heeft en op economisch, sociaal en cultureel terrein 

en op andere terreinen van het maatschappelijk leven) 

behoren tot de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld. De elementen van integratie 

kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art 9.2 van de wet van 

15.12.1980.” 

 

1.3. De gemachtigde neemt op dezelfde dag eveneens een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing, waarvan de verzoekende 

partij eveneens kennis neemt op 6 maart 2014. De motieven gaan als volgt: 

 

“De mevrouw 

Naam, voornaam: E., Y. (…) 

geboortedatum: (…)1984 

geboorteplaats: M. (…) 

nationaliteit: Mongolië 

 

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 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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 hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Niet in het bezit van een geldig paspoort en geldig visum ” 

 

 

2. Over de rechtspleging 
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Aan verzoekende partij 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. Verzoekende partij voert in een enig middel de schending aan van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, van “de motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 29.07.1991”, van het 

redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Het middel, dat enkel is gericht tegen de 

eerste bestreden beslissing, wordt als volgt uiteengezet: 

 

“Dienst vreemdelingenzaken meent dat de regularisatieaanvraag van verzoekers d.d. 29.05.2013 op 

basis van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk is. 

Redenen: 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de 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 plaats van oponthoud in het buitenland. 

Betrokkene verklaart de moeder te zijn van S. T. (…), geboren op (…)2012. Zij legt hiervoor de 

geboorteakte voor van het kind. Er dient echter opgemerkt te worden dat uit de geboorteakte van het 

kind niet kan opgemerkt worden dat betrokkene de moeder is van S. T. (…) gezien op de geboorteakte 

vermeld staat dat de moeder van dit kind S. E. (…) noemt. Betrokkene verklaart echter niet, noch toont 

zij dit aan dat zij, E. Y. (…), dezelfde persoon is als S. E. (…). Het louter voorleggen van een 

identiteitsdocument dat de naam S. E. (…) draagt, volstaat niet om vast te stellen dat beide personen 

dezelfde zijn. 

Het feit dat het jongste kind onmogelijk een lange reis zou kunnen verdragen, kan niet aanvaard worden 

als buitengewone omstandigheid. Immers, in de veronderstelling dat dit kind effectief betrokkenes kind 

is, toont betrokkene niet aan dat het kind een lange reis niet kan verdragen. Het is aan betrokkene dit 

aan te tonen. De loutere vermelding volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te 

worden. 

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

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

Hiervoor dient verzoeker zijn beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij 

een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het voornoemde artikel 3.. 

De loutere vermelding van het artikel 3 van het EVRM volstaat dus niet om ah een buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. 

Wat het inroepen van art 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet 

van toepassing is aangezien het hele gezin niet in aanmerking komt voor een regularisatie, zodat er van 

een verbreking van de familiale banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

Ook de loutere vermelding van art 1 van het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of 

onterende behandeling of bestraffing, volstaat niet als buitengewone omstandigheid, daar er geen 

bewijzen van aanwezig zijn. 

Betrokkene haalt aan dat het onwenselijk zou zijn om in dit stadium van integratie gedwongen terug te 

moeten keren naar Mongolië, voor haar zou dit een trauma betekenen. Dit kan echter niet aanvaard 

worden als buitengewone omstandigheid daar betrokkene dit niet aantoont. Het is aan betrokkene dit 

aan te tonen. De loutere vermelding volstaat niet als buitengewone omstandigheid. 

Ook het argument dat een terugleiding naar de grens onmenselijk zou zijn en niet in verhouding zou 

staan met het doel dat men wil bereiken, wordt niet aangetoond door betrokkene. Dit element kan dan 

ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

Betrokkene verwijst verder naar regularisatiebeslissingen van gelijkaardige dossiers en haalt aan dat in 

functie van het gelijkheidsbeginsel gelijkaardige situaties gelijkaardige beslissingen vereisen. Het is 

echter aan betrokkenen om de overeenkomsten aan te tonen tussen hun eigen situatie en de situatie 

waarvan zij beweren dat ze vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13/07/2001). Men kan er 

immers niet zonder meer van uitgaan dat de omstandigheden waarin verzoeker verkeert analoog (of 

commensurabel) zijn met degene waaraan zij refereren. Ook het feit dat andere vreemdelingen van een 

verblijfsregularisatie hebben kunnen genieten, brengt niet ipso facto een verblijfsregularisatie voor 

betrokkenen met zich mee, noch vormt dit een buitengewone omstandigheid die een tijdelijke terugkeer 

naar het land van herkomst verhindert of bemoeilijkt. Overigens wordt elk dossier naar aanleiding van 

een regularisatieaanvraag individueel onderzocht. 
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Wat betreft de verwijzing naar de wet van 22.12.1999; dit was een enige en unieke operatie, de criteria 

voor regularisatie vermeld in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot regularisatie 

op grond van art 9bis van de wet van 1980. 

Wat overige elementen (betrokkene haalt aan dat zij geïntegreerd is, dat zij zeer goed tot behoorlijk 

Nederlands spreekt, dat zij werkwillig is, dat zij een grote vrienden- en kennissenkring opgebouwd 

hebben, dat haar centrum van belangen in België ligt; zij verklaart ook dat zij op zeer intense wijze is 

overgegaan tot de verinnerlijking van onze taal, zeden en gewoonten en dat zij zich de Belgische 

samenlevingsnormen in hoge mate eigen gemaakt heeft en op economisch, sociaal en cultureel terrein 

en op andere terreinen van het maatschappelijk leven) behoren tot de gegrondheid en worden in deze 

fase niet behandeld. 

De elementen van integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art 

9.2 van de wet van 15.12.1980. 

Dat integendeel tot wat door DVZ werd beslist de aanvraag van verzoekers geenszins als onontvankelijk 

kon worden beschouwd. 

Dat de motivering van de bestreden beslissing om verzoekers aanvraag onontvankelijk te verklaren niet 

afdoende is en in strijd met artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. 

Verzoekers begrijpen niet waarom DVZ tot deze conclusie komt, en wensen te reageren op de volgende 

beweringen: 

(…) 

Volgens de algemene regel van artikel 9 van de Vreemdelingenwet dient een machtiging tot verblijf te 

gebeuren bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waarvan de vreemdeling de 

nationaliteit heeft of waar hij of zij een verblijfsrecht heeft. 

Echter in geval van buitengewone omstandigheden kan een aanvraag tot machtiging van verblijf in 

België ingediend worden op basis van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet fR.v.St. jir. 56146; R.v.St. 

nr. 55204). 

De rechtspraak van de Raad van State preciseert dat de term 'circonstances exceptionelles' gelezen 

moet worden als 'circonstances extraordinaires' fR.v.St. nr. 60962, 11 juli 1996, T.Vreem.1997, nr. 4, p. 

385). 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 betrokkenen. 

Een buitengewone omstandigheid is niet hetzelfde als overmacht. Het betekent dat het onmogelijk of 

bijzonder moeilijk is voor de betrokkene om naar zijn land van herkomst te gaan om daar de aanvraag in 

te dienen. 

Bovendien is er geen vereiste dat de buitengewone omstandigheid voor de betrokkene "onvoorzienbaar" 

is. De buitengewone omstandigheden mogen zelfs deels het gevolg zijn van het gedrag van de 

betrokkene zelf. 

Verzoekers hebben geruime tijd op het grondgebied verbleven en hier hun leven opgebouwd. 

Het kind is hier geboren en kent enkel de Belgische cultuur en gewoontes. Dit is haar land van 

herkomst! 

Zij kan nergens terecht in Mongolië, ook niet voor een eventueel tijdelijk verblijf. Waar zouden zij en 

haar kind, een peuter, terecht kunnen? 

  

Dat er dus wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. Bovendien kunnen verzoekers uit 

deze motivering niet afleiden waarom de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden 

vormen. DVZ dient dit uitvoerig te motiveren! 

Louter stellen dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid vormen, volstaat niet! 

Verzoekers kunnen op geen enkele manier afleiden waarom men geen rekening heeft gehouden met 

alle elementen die zij aanhalen in hun verzoekschrift. 

Dat verzoekers niet begrijpen waarom hun langdurig verblijf en hun integratie geen buitengewone 

omstandigheid kunnen vormen en uiteindelijk niet kunnen leiden tot regularisatie. 

2. Betrokkene verklaart de moeder te zijn van S. (…) en T. (…), geboren op (…)2012. Zij legt hiervoor 

de geboorteakte voor van het kind. Er dient echter opgemerkt te worden dat uit de geboorteakte van het 

kind niet kan opgemerkt worden dat betrokkene de moeder is van S. (…)en T. (…) gezien op de 

geboorteakte vermeld staat dat de moeder van dit kind S. (…)en E. (…) noemt. Betrokkene verklaart 

echter niet, noch toont zij dit aan dat zij, E. Y. (..), dezelfde persoon is als S. en E. (…) Het louter 

voorleggen van een identiteitsdocument dat de naam S. en E. (…) draagt, volstaat niet om vast te 

stellen dat beide personen dezelfde zijn. 

Verzoekster diende haar land van herkomst te ontvluchten en vroeg in België asiel aan. 

Gezien haar uiterst precaire situatie en geleid door enorme angst en verkeerde informatie gaf zij 

verkeerde identiteitsgegevens door. 



  

 

RvV X - Pagina 6 van 21 

Er werd haar immers duidelijk gemaakt via lotgenoten dat zij dit diende te doen omdat zij anders geen 

kans zou maken om erkend te worden als vluchteling of enige bescherming te krijgen. 

In 2013 gaf verzoekster haar correcte identiteit door. 

Zij motiveerde in de aanvraag eveneens waarom zij deze fout maakte. Namelijk dat zij geleid werd door 

angst om teruggestuurd te worden. Zij heeft veel spijt van deze vergissing en wenste dit dan ook recht 

te zetten. 

Zij heeft toen geluisterd naar andere mensen die haar aangeraden hebben om andere 

identiteitsgegevens door te geven zodat zij niet teruggestuurd zou worden. 

Doch, verzoekster is van mening dat er geenszins kan getwijfeld worden aan de band met haar dochter. 

Dat verzoekster van mening is dat zij er alles aan gedaan heeft om dit op te helderen. 

Dat zij de geboorteakte van haar dochter en het vervalste paspoort heeft neergelegd ter staving. 

Dat het bijgevolg onzorgvuldig is van verwerende partij om hier geen rekening mee te houden. 

Dat uit het administratief dossier wel degelijk de identiteit van verzoekster blijkt! 

Dat deze stukken reeds in het administratief dossier van verzoekster zaten, en dat er bijgevolg helemaal 

geen sprake kan zijn van verwarring omtrent de afstamming van de dochter van verzoekster. 

Men heeft op geen enkel moment enige actie ondernomen om de afstamming van de dochter van 

verzoekster echt te onderzoeken. Verzoekster hoopte dat verwerende partij haar en haar dochter 

minstens zou uitnodigen om een DNA-test te ondergaan, zodat zij de afstamming kan bewijzen. 

Gelieve in de bijlage zo'n bijkomend verzoek van DVZ terug te vinden. (zie stuk3) 

Het feit dat DVZ nagelaten heeft deze bijkomende informatie op te vragen, getuigt van een 

onzorgvuldigheid en gebrek aan motivatie om een zo correct mogelijk beeld van de afstamming van 

verzoeker te bekomen! 

Hier is duidelijk geen individueel en grondig onderzoek verricht. 

Uit het voorgaande blijkt dus zeer duidelijk dat het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden is! 

Dat de bestreden beslissingen met deze elementen geen rekening heeft gehouden. Dat alle 

aangehaalde elementen reeds weerlegd werden in het administratief dossier en dat er bijgevolg geen 

rekening gehouden werd met ditzelfde administratief dossier bij het nemen van de beslissingen. 

Dat aldus de bestreden beslissingen niet redelijk te verantwoorden zijn en niet zorgvuldig werden 

genomen. 

3. Het feit dat het jongste kind onmogelijk een lange reis zou kunnen verdragen, kan niet aanvaard 

worden als buitengewone omstandigheid. Immers, in de veronderstelling dat dit kind effectief 

betrokkenes kind is, toont betrokkene niet aan dat het kind een lange reis niet kan verdragen. Het is aan 

betrokkene dit aan te tonen. De loutere vermelding volstaat niet om als buitengewone omstandigheid 

aanvaard te worden. 

Verwerende partij heeft op geen enkele wijze rekening gehouden met de belangen van het kind. 

Het kind is in België geboren en kent enkel de Belgische cultuur en gewoontes. 

Hoe kan men in het geval van het kind spreken van een "land van herkomst"?! Zij is er nog nooit 

geweest! Het land van herkomst van het kind is België! 

DVZ dient het dossier grondig te onderzoeken en rekening te houden met ALLE elementen in het 

dossier! 

Het is dan ook onredelijk van DVZ om geen rekening te houden met het belang van het kind van 

verzoekster! 

De enige kans voor verzoekster om haar kind een veilig leven te geven, is in België! ! Dit is immers het 

land waar zij verblijven, waarvan zij de taal spreken, waar zij geïntegreerd zijn, waar zij de nodige 

ondersteuning hebben, ... 

Dat dit dus wel degelijk een buitengewone omstandigheid vormt! 

Hoe kan men hier spreken over een "terugkeer" naar het land van herkomst als het kind er zelfs nooit is 

geweest! 

Bovendien wenst verzoekster op te merken dat het kind niet gestraft mag worden voor de acties van de 

ouder! 

Verzoekster is naar België gekomen omwille van het feit dat zij hier een veilig leven voor henzelf kon 

opbouwen en heeft zich, zoals verwacht mag worden, volledig geïntegreerd. 

Hier wordt met de toekomst en de veiligheid van het kind gespeeld, in de meest negatieve betekenis! 

Professor Suetens geeft de volgende omschrijving m.b.t. het redelijkheidsbeginsel: "wanneer het 

bestuursorgaan op évidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, maw 

wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld." 1 

Het is onredelijk van DVZ om geen rekening te houden met het belang van het kind! 

Het kind zal binnenkort naar school gaan. De belangen van het kind mogen niet opgeofferd worden voor 

de acties die men aan de ouders zou kunnen of willen verwijten. 

In Mongolië kan het kind van verzoekster niet dezelfde kansen krijgen in het onderwijs. 

(…) 
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Verzoekers bevinden zich eveneens in buitengewone omstandigheden daar een terugkeer naar 

Mongolië een schending zou uitmaken van artikel 3 van het EVRM. Artikel 3 van het EVRM omvat het 

volgende: " Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of straffen". 

Wanneer verzoekers zouden moeten terugkeren zal artikel 3 van het EVRM geschonden worden. 

Elke staat heeft een beschermingsplicht t.o.v. mensen die foltering en mensonwaardige behandeling 

dienen te ondergaan. Dit betekent dat niemand in een onherstelbare toestand van reëel gevaar daartoe 

geplaatst wordt, ook al is het buiten de jurisdictie van die staat zelf. 

( Arrest Kirkwood (19479/83), 12 maart 1984). 

DVZ merkt op dat verzoekers het gevaar voor de schending van art 3 van het EVRM dienen te bewijzen. 

Verzoekers wensen op te merken dat uit de vele recente média wel degelijk blijkt dat de situatie in 

Mongolië nog steeds levensgevaarlijk is. 

Het staat niet ter discussie dat de huidige situatie te Mongolië nog steeds zeer precair is voor de burgers 

die er wonen en dat zij nog steeds vrezen voor een terugkeer. 

Het is onverantwoord om in dergelijke omstandigheden burgers terug te sturen en hen bloot te stellen 

aan dergelijke gevaarlijke situaties. 

Verzoekster is uit haar land van herkomst gevlucht omwille van problemen. Indien zij dient terug te 

keren naar haar land van herkomst zal artikel 3 van het EVRM geschonden worden. 

Voor cliënte die de Mongoolse nationaliteit heeft, is het onmogelijk om terug te keren naar haar land van 

herkomst. 

Immers zij is uit het land gevlucht en is er al zeer lang niet meer geweest. Zij kunnen bijgevolg dus ook 

niet terugkeren! Waar zouden verzoekers terecht kunnen? 

Hoe kunnen zij geacht worden terug een leven op te bouwen in Mongolië , als zij daar al jaren niet meer 

geweest zijn en hier al hun belangen hebben?? 

Het kind van verzoekster is bovendien nog nooit in Mongolië geweest! Hoe kan zij geacht worden naar 

een land te reizen waarvan zij de cultuur en gewoontes niet kent?! 

Dat zij dan ook onder de bescherming vallen van art 3 EVRM. Verzoekers begrijpen niet waarom dit niet 

beschouwd kan worden als een buitengewone omstandigheid. 

DVZ schendt flagrant het zorgvuldigheidsbeginsel door niet te onderzoeken of verzoekers al dan niet 

kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. 

Er wordt gesteld dat betrokkene geen gegronde vrees voor gevaar van schending van art 3EVRM 

kunnen voorleggen. 

Bovendien kunnen verzoekers niet in concreto aantonen dat hun leven in gevaar is indien zij zouden 

terugkeren naar hun land van herkomst ! 

Verzoekster is al zeer lange tijd niet meer in haar land van herkomst geweest en het kind is er zelfs nog 

nooit geweest! 

Zij kunnen alleen maar afgaan op de mediaberichtgeving om hun gegronde vrees te kunnen staven. Dat 

het onredelijk is van DVZ om concrete bewijzen te vragen, immers indien zij concrete bewijzen willen 

verzamelen, is hun leven in gevaar! 

Het is niet redelijk van DVZ om te verwachten dat zij hun leven in gevaar brengen, zodat zij kunnen 

aantonen dat er een reële dreiging is voor hun fysieke integriteit. 

Dat dit algemeen geweten is en bijgevolg wel degelijk een buitengewone omstandigheid uitmaakt. 

Dat verzoekers wel degelijk nieuwe elementen naar voren brengen om de huidige situatie in Mongolië te 

verduidelijken, dat DVZ op zijn minst de situatie in hun land van herkomst dient te onderzoeken. 

Bovendien sprak de Raad van State zich reeds uit over deze kwestie. (RvS 23.09.2002, nr. 110 548) De 

bevoegde diensten dienen de situatie in het land van herkomst te onderzoeken op het moment dat zij 

een beslissing nemen. DVZ weigert dit te doen, maar levert wel een bevel af. 

Dat dit argument, in tegendeel tot wat DVZ stelt, wel degelijk een buitengewone omstandigheid vormt. 

(…) 

Het is opvallend dat verwerende partij wel weet heeft van het feit dat de heer J. T. (…) de vader van het 

kind van verzoekster is en dat zij een duurzame relatie hebben maar dat zij hier weigeren voldoende 

rekening mee te houden. 

De stelling als zou het hele gezin niet in aanmerking komen voor regularisatie lijkt wel héél kort door de 

bocht. 

Niet alleen zijn verzoekers van mening dat zij wel degelijk aan alle voorwaarden voldoen om 

geregulariseerd te worden en dat hun negatieve beslissing louter het gevolg is van een onzorgvuldig 

onderzoek naar het dossier van verzoekers, zij zijn eveneens van mening dat de heer J. T. (…) 

eveneens geregulariseerd dient te worden. 

Het is onredelijk en kortzichtig van verwerende partij om zonder enige motivatie te stellen dat de hele 

familie niet in aanmerking zou komen. 

Dit is bovendien incorrect! 
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Verwerende partij merkt zelf op dat er een schending van art 8 van het EVRM wordt aangehaald! Het is 

absurd om het gezinsleven van verzoeker af te doen als een gewone sociale relatie en deze zo te 

ontkrachten! Het betreft hier een gezin met een gemeenschappelijk kind! 

(…) 

Door middel van deze zin kan DVZ alle aanvragen weigeren. Een aanvraag 9bis is nog altijd een 

aanvraag om humanitaire redenen ! ! 

Dit werd eveneens bevestigd in het arrest nr 80 255 van 26 april 2012 van uw Raad. 

"... De verwerende partij blijft namelijk in gebreke te verduidelijken waarom zij "redelijkerwijze niet kan 

inzien waarom deze elementen een regularisatie rechtvaardigen , te meer dat zij zelf in de eerste 

bestreden beslissing onmiddellijk hierop poneert dat "integratie in de Belgische maatschappij en een 

langdurig verblijf (..) een reden (kunnen) zijn om betrokkene een verblijf toe te kennen". 

Zij dient de rechtsonderhorige echter wel afdoende te verduidelijken hoe zij deze appreciatie 

bevoegdheid aanwendt en waarom diens argumenten geen aanleiding kunnen geven tot de toekenning 

van een verblijfsmachtiging... 

Dit is ... geen afdoende draagkrachtige motivering" 

Dat uit het voorgaande dus blijkt dat de formele motiveringsplicht geschonden is. 

De verwerende partij moet motiveren waarom de integratie geen buitengewone omstandigheid zou 

uitmaken. 

Dat de buitengewone omstandigheden wel degelijk aangetoond worden en dat de opgebouwde 

integratie wel degelijk dienen te leiden tot regularisatie. 

Dat dit alles een schending is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending van de formele 

motiveringsplicht. 

Bovendien blijkt duidelijk uit de beslissing dat de lokale verankering van verzoeker niet betwist wordt. 

Het getuigt van een eenzijdige interpretatie van DVZ om de opgebouwde integratie en het langdurig 

(voornamelijk legaal) verblijf van verzoekers louter te willen beoordelen in het kader van het 

gegrondheidsonderzoek. 

De kortste weg naar een beslissing, om met dit alles geen rekening te moeten houden, is een 

onontvankelijkheidsbeslissing. 

Hierdoor miskent verwerende partij de buitengewone omstandigheden. Dat dit onaanvaardbaar is! 

Waarom kan de opgebouwde integratie en het langdurig verblijf niet in overweging genomen worden in 

zowel het ontvankelijkheidsonderzoek als het gegrondheidsonderzoek?! 

Dat hieruit blijkt dat verwerende partij redenen zoekt om de aanvraag van verzoekers onontvankelijk te 

verklaren, zonder rekening te houden met ALLE elementen! 

Dat verzoekers van mening zijn dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden, en dat 

zij geregulariseerd dienen te worden nu duidelijk blijkt dat DVZ hun integratie niet betwist. 

DVZ dient rekening te houden met alle elementen in het dossier en deze afdoende te motiveren! 

7. Betrokkene verwijst verder naar regularisatiebeslissingen van gelijkaardige dossiers en haalt aan dat 

in functie van het gelijkheidsbeginsel gelijkaardige situaties gelijkaardige beslissingen vereisen. Het is 

echter aan betrokkenen om de overeenkomsten aan te tonen tussen hun eigen situatie en de situatie 

waarvan zij beweren dat ze vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13/07/2001). Men kan er 

immers niet zonder meer van uitgaan dat de omstandigheden waarin verzoeker verkeert analoog (of 

commensurabel) zijn met degene waaraan zij refereren. Ook het feit dat andere vreemdelingen van een 

verblijfsregularisatie hebben kunnen genieten, brengt niet ipso facto een verblijfsregularisatie voor 

betrokkenen met zich mee, noch vormt dit een buitengewone omstandigheid die een tijdelijke terugkeer 

naar het land van herkomst verhindert of bemoeilijkt. Overigens wordt elk dossier naar aanleiding van 

een regularisatieaanvraag individueel onderzocht. 

Verzoekers wensen op te merken dat, in tegendeel tot wat DVZ stelt, verzoekers wel degelijk de nodige 

informatie verschaften om te bewijzen dat het ging om gelijkaardige dossiers. 

Dat het voor verzoekers bijgevolg onbegrijpelijk is, waarom DVZ hier geen rekening mee heeft 

gehouden in zijn beslissing. Meer nog, DVZ acht het zelfs niet noodzakelijk hier rekening mee te 

houden! 

Dat dit een flagrante schending uitmaakt van het zorgvuldigheidsbeginsel! 

A.M.M.M Bors omschrijft het zorgvuldigheidsbeginsel als volgt: "De plicht van de overheid tot 

zorgvuldige feiten- en informatievergaring tijdens de voorbereidende fase en de plicht alle aspecten of 

belangen van een dossier in ogenschouw te nemen met het oog op een zorgvuldige besluitvorming." 

DVZ dient rekening te houden met ALLE elementen in het dossier. Dat, in tegendeel tot wat DVZ stelt, 

men er niet 'zonder meer' van dient uit te gaan dat de omstandigheden waarin verzoekers verkeert 

analoog zijn aan diegene waaraan zij refereren. 

Het mag duidelijk blijken uit de informatie die verzoekers toevoegden aan hun administratief dossier, dat 

er wel degelijk sprake is van gelijkaardige situaties en dat het rechtszekerheidsbeginsel gerespecteerd 

dient te worden! 
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Het gaat immers eveneens over dossiers waarin de personen een verkeerde identiteit, doch correcte 

nationaliteit hebben opgegeven en een langdurige asielprocedure hebben doorlopen en die uiteindelijk 

wel in het bezit werden gesteld van verblijf. 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de overheid gedane toezeggingen, uitlatingen of gewekt 

vertrouwen niet beschamen mag. 

Dat het voor verzoekster onbegrijpelijk is dat verzoekers in vergelijkbare dossiers wel geregulariseerd 

werden, en zij een negatieve beslissing ontving. 

De stelling dat het niet zou gaan over een gelijkaardige situatie of dat dit niet wordt aangetoond is 

flagrant fout! 

Het gaat immers in beide gevallen over personen die verkeerde identiteitsgegevens doorgaven, omwille 

van hun angst en vrees voor hun leven, zelfs meer nog de correcte nationaliteit en die een langdurige 

asielprocedure hebben doorlopen en/of schoolplichtige kinderen hebben. Dat DVZ het 

gelijkheidsbeginsel wel degelijk dient te respecteren! 

In de stukken die worden gevoegd, zij het vonnissen van de rechtbank, zij het beslissingen van DVZ, 

wordt telkens duidelijk dat DVZ akkoord gaat met de aanpassing van de identiteitsgegevens. 

Uiteraard kan de raadsman van verzoekers de identiteit van de cliënten die foutieve identiteitsgegevens 

hebben doorgegeven EN verblijfsrecht hebben bekomen niet zomaar vrijgeven. 

Men kan echter wel verwijzen naar de O.V.-nummers. 

Aangezien verwerende partij een positieve beslissing inzake een regularisatieaanvraag nooit motiveert, 

mag verzoeker ervan uit gaan dat het gaat over gelijkaardige dossiers. 

Het zijn immers allen dossiers met personen die een verkeerde identiteit hebben doorgegeven en/of een 

langdurige asielprocedure hebben doorlopen en/of schoolplichtige kinderen hebben. 

Indien verwerende partij van mening zou zijn dat er geen sprake zou zijn van gelijkaardige dossiers, 

dient men dit uitvoerig te motiveren! Uit de gegevens waarover de raadsman van verzoekers beschikt, 

blijkt immers dat het gaat om gelijkaardige dossiers. 

Dit verschil is niet redelijk te verantwoorden. 

Bovendien is dit niet zorgvuldig van dienst vreemdelingenzaken. 

Het is volledig onbegrijpelijk aangezien het niet doorgeven van de correcte identiteitsgegevens de 

anderen niet kwalijk genomen wordt en zij verblijf krijgen, zelfs soms onbeperkt terwijl verzoekers hun 

verblijf wordt geweigerd op dezelfde gronden. 

Bijgevolg, 

Dat verzoekers van mening zijn dat zij voldoende hebben aangetoond dat er wel degelijk sprake is van 

buitengewone omstandigheden, en dat zij van mening zijn dat hun regularisatieaanvraag ten gronde 

behandeld moest worden. 

Immers, artikel 9 bis van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

(…) 

Dat verzoekers van mening zijn, dat zij volledig aan deze voorwaarden voldoen en bijgevolg een 

regularisatieaanvraag op basis van art 9bis indienden. 

Dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden (zie voorgaande) en dat verzoekers 

wel degelijk voldoen aan de basisvoorwaarden waardoor de aanvraag van verzoekers ten gronde moest 

behandeld worden. 

Dat de beslissing van dienst vreemdelingenzaken aldus een gebrek vertoont door hier geen rekening 

mee te houden en zij zich duidelijk vergissen in dit dossier en een en ander over het hoofd hebben 

gezien. 

De bestreden beslissing schendt aldus de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 1991 

en bovendien ook het redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel. 

In gelijkaardige dossiers verklaart DVZ de aanvragen wel gegrond en houdt men rekening met alle 

aangehaalde elementen. 

Dat verzoekers helemaal niet inzien waarom men weigert rekening te houden met ALLE elementen in 

het dossier van verzoekers. 

Dat verzoekers dan ook menen dat hun aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld. 

Het lijkt alsof verwerende partij uit het oog is verloren dat een aanvraag op basis van artikel 9bis nog 

steeds een aanvraag is op basis van humanitaire redenen! Uit de bestreden beslissing blijkt zeer 

duidelijk dat de ratio legis van art 9bis geschonden is door DVZ. 

Verwerende partij dient immers rekening te houden met ALLE elementen in het dossier van verzoekers, 

waaronder hun langdurig (en voornamelijk legaal) verblijf, het feit dat verzoekers geen strafbare feiten 

hebben gepleegd, hun erkende integratie, het feit dat een eventuele terugkeer een schending zou 

uitmaken van art 3 van het EVRM, de onmogelijkheid tot terugkeer, het feit dat het kind van verzoekster 

in België opgegroeid is, enkel de Belgische cultuur kent en binnenkort schoolgaand zal zijn, ... 
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Dat verzoekers dan ook vragen huidige beslissing te willen vernietigen en schorsen omwille van het feit 

dat deze een schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidbeginsel en de motiveringsplicht.” 

 

3.2. De Raad wijst erop dat de belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt 

opgelegd door de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), erin bestaat dat de betrokkene in de hem aanbelangende 

beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden (cf. RvS 9 september 2015, nr. 232.140). De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

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

die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit op “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de 

motivering betekent dat zij pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken 

moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten 

volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De eerste bestreden beslissing geeft duidelijk de juridische en feitelijke redenen aan op grond waarvan 

zij is genomen. Zo wordt vooreerst verwezen naar de toepasselijke rechtsgrond, artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, en wordt vermeld dat de verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard omdat 

verzoekende partij geen buitengewone omstandigheden heeft aangetoond waarom zij de aanvraag 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. Vervolgens wordt voor elk van de elementen 

aangehaald in de verblijfsaanvragen gemotiveerd waarom deze niet als buitengewone omstandigheden 

konden worden weerhouden. Verzoekende partij bespreekt de verschillende motieven ook in haar 

middel waardoor zij aantoont de juridische en feitelijke overwegingen te kennen. 

 

In haar verzoekschrift stelt verzoekende partij dat de gemachtigde de formele motiveringsplicht schendt 

waar hij in de eerste bestreden beslissing stelt: “Betrokkene haalt aan dat het onwenselijk zou zijn om in 

dit stadium van integratie gedwongen terug te moeten keren naar Mongolië. Voor haar zou dit een 

trauma betekenen. Dit kan echter niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid daar 

betrokkene dit niet aantoont. Het is aan betrokkene dit aan te tonen. De loutere vermelding volstaat niet 

als buitengewone omstandigheid. De overige elementen (betrokkene haalt aan dat zij geïntegreerd is, 

dat zij zeer goed tot behoorlijk Nederlands spreekt, dat zij werkwillig is, dat zij een grote vrienden- en 

kennissenkring opgebouwd hebben, dat haar centrum van belangen in België ligt; zij verklaart ook dat zij 

op zeer intense wijze is overgegaan tot de verinnerlijking van onze taal, zeden en gewoonten en dat zij 

zich de Belgische samenlevingsnormen in hoge mate eigen gemaakt heeft en op economisch, sociaal 

en cultureel terrein en op andere terreinen van het maatschappelijk leven) behoren tot de gegrondheid 

en worden in deze fase niet behandeld. De elementen van integratie kunnen het voorwerp uitmaken van 

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

 

Verzoekende partij voert aan dat hieruit op geen enkele manier kan worden afgeleid waarom haar 

langdurig verblijf en integratie geen buitengewone omstandigheden kunnen vormen. Zij stelt dat de 

verwerende partij “Door middel van deze zin” alle aanvragen kan weigeren. Zij is bovendien van mening 

dat de gemachtigde haar aanvraag onontvankelijk heeft verklaard zonder rekening te houden met alle 

elementen en het geheel van elementen van haar dossier, en voert in dit verband de schending aan van 

de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Er dient te worden vastgesteld dat in de bestreden beslissing het volgende kan worden gelezen met 

betrekking tot voormelde elementen: “Betrokkene haalt aan dat het onwenselijk zou zijn om in dit 

stadium van integratie gedwongen terug te moeten keren naar Mongolië. Voor haar zou dit een trauma 

betekenen. Dit kan echter niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid daar betrokkene dit 

niet aantoont. Het is aan betrokkene dit aan te tonen. De loutere vermelding volstaat niet als 

buitengewone omstandigheid. […] De overige elementen […] behoren tot de gegrondheid en worden in 

deze fase niet behandeld.” en dat verzoekende partij in haar verzoekschrift uitdrukkelijk naar deze 

motivering verwijst, zodat zij niet kan voorhouden dat omtrent deze elementen niet gemotiveerd zou zijn. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond.    

 

3.3. Uit het betoog van verzoekende partij blijkt tevens dat zij de eerste bestreden beslissing inhoudelijk 

bekritiseert, zodat het middel ook wordt bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 
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deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking kunnen worden genomen (RvS 5 december 

2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële 

motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

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

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De voorgehouden schending van de materiële motiveringsplicht (en de vraag of sprake is van een 

afdoende motivering) wordt onderzocht in het licht van de bepalingen waarop de bestreden beslissing 

steunt, met name artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

document beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de 

plaats waar zij 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 identiteits-

document beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden 

dit rechtvaardigen een aanvraag om tot verblijf te worden gemachtigd indienen bij de burgemeester van 

zijn verblijfplaats in België. Buitengewone 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.  

 

De toepassing 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 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; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet blijken voorhanden 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; desbetreffend beschikt de bevoegde overheid over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

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

gemachtigde 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 hij aanvaardbare 

buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen.  

 

In dit kader merkt de Raad op dat de vreemdeling de plicht heeft om in zijn aanvraag klaar en duidelijk 

te vermelden welke de buitengewone omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de 

consulaire of diplomatieke dienst in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit zijn 

uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin het ingeroepen beletsel precies bestaat. 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 buitenland, rust dan ook op de 

aanvrager zelf.  
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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. 

 

Het staat in voorliggende zaak niet ter discussie dat verzoekende partij beschikt over een 

identiteitsdocument in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. De gemachtigde oordeelde 

evenwel dat de door verzoekende partij 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. 

Er wordt aldus geen standpunt ingenomen over de gegrondheid van de aanvraag. Er wordt enkel 

vastgesteld dat de verblijfsaanvraag niet ontvankelijk is omdat er geen buitengewone omstandigheden 

in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet worden aangetoond.  

 

3.4. Zoals hierboven reeds uiteengezet, kan verzoekende partij niet worden bijgetreden waar zij stelt dat 

niet wordt gemotiveerd waarom haar integratie (ten gevolge van haar langdurig verblijf) geen reden kan 

vormen tot regularisatie.  

 

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). 

 

Gelet op deze vaste rechtspraak van de Raad van State kon de gemachtigde op goede gronden 

oordelen dat de voorgelegde elementen van integratie, mede ten gevolge van de lange verblijfsduur in 

België, niet verantwoorden dat de verblijfsaanvraag in België wordt ingediend, aangezien deze 

elementen behoren tot de gegrondheid van de aanvraag om verblijfsmachtiging.  

 

In tegenstelling tot wat verzoekende partij voorhoudt, geeft de gemachtigde in de bestreden beslissing 

derhalve wel degelijk aan waarom de integratie van verzoekende partij, die voortvloeit uit een langdurig 

verblijf, niet als buitengewone omstandigheid kan worden weerhouden. Deze beoordeling, die tot 

uitdrukking wordt gebracht in de motieven, ligt geheel in de lijn van de bovenvermelde rechtspraak van 

de Raad van State waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in de eerste bestreden beslissing. Wat betreft 

het betoog dat zij geen strafbare feiten hebben gepleegd, stelt de Raad vast dit deel uitmaakt van de 

van de voorgelegde elementen van integratie.  

 

Wat betreft het specifieke aangehaalde argument dat het onwenselijk zou zijn om in dit stadium van 

haar integratie gedwongen terug te moeten keren naar Mongolië, hetgeen een trauma zou betekenen, 

werd reeds aangehaald dat de gemachtigde heeft gemotiveerd dat verzoekende partij zich dienaan-
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gaande beperkt tot een loutere vermelding, zodat dit element evenmin kan worden weerhouden als een 

buitengewone omstandigheid.  

 

Verzoekende partij maakt met haar herhaling van de elementen uit de aanvraag niet aannemelijk dat in 

haar specifieke geval het alsnog kennelijk onredelijk was om dit standpunt in te nemen of dat daar in 

haar geval anders over moet worden gedacht. De Raad stelt immers vast dat verzoekende partij – door 

louter het tegendeel te beweren, maar niet concreet aan te geven waarom deze elementen wél kunnen 

worden beschouwd als een buitengewone omstandigheid in de zin van voormeld artikel 9bis – geen 

afbreuk doet aan deze motivering. De gemachtigde beschikt over een discretionaire bevoegdheid om te 

oordelen of al dan niet buitengewone omstandigheden worden aangetoond die het in België indienen – 

als afwijking op de algemene regel van een indiening vanuit het buitenland – van een aanvraag om 

machtiging tot verblijf rechtvaardigen. Met haar betoog, waarin zij stelt dat elementen van integratie en 

langdurig verblijf juist wel een buitengewone omstandigheid uitmaken, toont verzoekende partij niet aan 

dat de gemachtigde op onwettige of kennelijk onredelijke wijze zou hebben geoordeeld dat haar 

integratie als gevolg van haar langdurig verblijf niet verantwoordt dat zij haar aanvraag niet zou kunnen 

indienen via de Belgische of diplomatieke consulaire post die bevoegd is voor haar verblijfplaats en niet 

kan worden beschouwd als een buitengewone omstandigheid in de zin van voormeld artikel 9bis. 

Tevens dient erop gewezen te worden dat verzoekende partij hierbij niet concreet ingaat op de 

motivering dat zij niet aantoont dat een “gedwongen terugkeer” in dit stadium van haar integratie voor 

haar een trauma zou betekenen. Verzoekende partij beperkt zich immers tot het betoog dat haar 

langdurig verblijf en haar integratie wel degelijk een buitengewone omstandigheid vormen in de zin van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en dat het van een “eenzijdige interpretatie” getuigt om de 

opgebouwde integratie en het langdurig verblijf louter te willen beoordelen in het kader van het 

gegrondheidsonderzoek. De Raad benadrukt hierbij echter nogmaals dat deze beoordeling geheel in de 

lijn ligt van de bovenvermelde rechtspraak van de Raad van State.  

 

Verzoekende partij vermeldt in haar verzoekschrift dat in de bestreden beslissing niet wordt ontkend dat 

zij reeds geruime tijd op het Belgisch grondgebied verblijft. Eveneens haalt zij aan dat de gemachtigde, 

door te verklaren dat de duur van het verblijf en de integratie betrekking hebben op de gegrondheid van 

de aanvraag en derhalve niet kunnen verantwoorden waarom de aanvraag in België is ingediend, door 

deze zin “alle aanvragen” kan weigeren. Een aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingen-

wet is nog altijd een aanvraag om humanitaire redenen, benadrukt verzoekende partij. Verzoekende 

partij gaat hier over tot een veralgemening die niet in de bestreden beslissing kan worden gelezen. Zij 

zet hierbij geenszins uiteen dat de beoordeling dat elementen van integratie, voortvloeiende uit haar 

langdurig verblijf, niet verantwoorden waarom de verblijfsaanvraag in België wordt ingediend onjuist of 

irrelevant zou zijn. 

 

De Raad benadrukt verder nog dat verzoekende partij niet kan worden gevolgd waar zij stelt dat uit de 

eerste bestreden beslissing duidelijk blijkt dat haar lokale verankering niet wordt betwist. Zulks kan uit 

de eerste bestreden beslissing geenszins worden afgeleid. De gemachtigde stelt slechts vast dat 

verzoekende partij deze elementen aanhaalt en geeft uitdrukkelijk aan dat ze tot de gegrondheid 

behoren en in deze fase niet worden behandeld. Verzoekende partij zet niet uiteen, en de Raad ziet niet 

in, op welke manier uit deze vaststelling zou kunnen of moeten blijken dat de gemachtigde eventuele 

stukken die door verzoekende partij ter staving van deze elementen werden voorgelegd, aan een 

inhoudelijk onderzoek zou hebben onderworpen. 

 

Ten slotte merkt de Raad op dat de aangehaalde elementen van integratie, mede ten gevolge van het 

langdurig verblijf nog steeds het voorwerp kunnen uitmaken van een eventueel gegrondheidsonderzoek, 

evenwel enkel conform artikel 9, tweede lid van de Vreemdelingenwet. In het kader van een beoordeling 

van de rechtmatigheid van een beslissing tot onontvankelijkheid op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, kan echter niet worden vooruitgelopen op de beslissing die zal worden genomen in 

het kader van de gegrondheid van de aanvraag en op de beoordeling door de gemachtigde of de 

integratie van verzoekende partij een machtiging tot verblijf in België rechtvaardigt.  

 

3.5. Verzoekende partij stelt dat de gemachtigde op onzorgvuldige wijze heeft vastgesteld dat – in 

essentie – niet is aangetoond dat zij de moeder is van haar minderjarige dochter, S. T. Zij voert onder 

meer aan dat zij haar correcte identiteit heeft doorgeven in 2013, dat zij ter staving de geboorteakte van 

haar dochter en het vervalste paspoort heeft neergelegd en dat haar identiteit wel degelijk blijkt uit het 

administratief dossier. De gemachtigde heeft volgens haar ten onrechte geen rekening heeft gehouden 

met deze elementen.  
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De Raad stelt echter vast dat de gemachtigde in de eerste bestreden beslissing, niettegenstaande de 

opmerking dat verzoekende partij niet kan aantonen dat zij dezelfde persoon is als de persoon die staat 

vermeld op de geboorteakte van haar dochter, rekening houdt met de argumenten die werden aange-

haald in het licht van haar dochter en hun gezinsleven in het algemeen. Voormelde vaststelling kan dan 

ook worden beschouwd als een overtollige motivering. De kritiek hiertegen geuit in het verzoekschrift, 

kan dan ook in geen geval leiden tot de vernietiging van de eerste bestreden beslissing.  

 

3.6. De verzoekende partij voert aan dat de gemachtigde op geen enkele wijze rekening heeft gehouden 

met de belangen van haar kind. Het kind is in België geboren en kent enkele de Belgische cultuur en 

gewoontes. Zij stelt dat zij nergens terecht kunnen in Mongolië, ook niet voor een eventueel tijdelijk 

verblijf. Immers, zij vraagt zich af waar zij met een jong kind terecht zou kunnen. Verzoekende partij stipt 

eveneens aan dat haar dochter nog nooit in Mongolië is geweest. Men kan dan ook niet spreken over 

een “terugkeer” naar het land van herkomst aangezien dit, voor haar kind, België is. De enige kans om 

haar kind een “veilig leven” te geven, ligt in België, benadrukt verzoekende partij. Tot slot stipt de 

verzoekende partij nog aan dat haar kind binnenkort naar school zal gaan, dat de belangen van haar 

kind niet mogen “opgeofferd” worden voor de acties die men aan de ouders zou kunnen of willen 

verwijten en dat haar kind in Mongolië niet dezelfde kansen zal krijgen in het onderwijs.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat het feit dat het jonge kind van verzoekende partij onmogelijk een 

lange reis zou kunnen verdragen, niet kan worden aanvaard als buitengewone omstandigheid, nu dit 

niet wordt aangetoond.  

 

De Raad stelt vast dat in de verblijfsaanvraag enkel melding wordt gemaakt van het feit dat 

verzoekende partij “een zeer jong kindje” heeft, “dat onmogelijk een lange reis kan verdragen”. Er wordt 

verder in de aanvraag geen enkele melding werd gemaakt van het gegeven dat het kind enkel bekend is 

met de Belgische cultuur en gewoontes, dat een terugkeer naar Mongolië onmogelijk is omdat zij er 

nergens terecht kan met een jong kind, dat de enige kans om haar kind een veilig leven te geven in 

België ligt – voor zover hiermee niet wordt verwezen naar de aangehaalde schending van artikel 3 van 

het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 

(hierna: EVRM) en de actuele toestand in de regio – en dat haar kind in Mongolië niet dezelfde kansen 

zal krijgen in het onderwijs. De Raad herinnert er evenwel aan dat in het kader van een verblijfsaan-

vraag in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, de bewijslast bij verzoekende partij ligt, 

die de plicht heeft om in haar aanvraag klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone 

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

buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). De zorgvuldigheidsplicht van de gemachtigde 

strekt in casu niet verder dan rekening te houden met de elementen die hem uitdrukkelijk kenbaar 

worden gemaakt. Het komt aan verzoekende partij toe om in de verblijfsaanvraag specifiek de 

elementen aan te voeren die volgens haar een terugkeer problematisch maken in het licht van het 

belang van haar kind. Bovendien toont verzoekende partij niet aan dat zij niet in de gelegenheid zou zijn 

geweest om bij haar aanvraag bovenvermelde elementen aan te voeren die volgens haar een 

buitengewone omstandigheid uitmaken in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. In het kader 

van zijn annulatiebevoegdheid kan de Raad geen rekening houden met (stukken en) elementen die niet 

voorlagen op het moment van de bestreden beslissing. 

 

Alleszins vindt de vaststelling van de gemachtigde dat niet wordt aangetoond dat het jonge kind on-

mogelijk “een lange reis zou kunnen verdragen”, steun in het administratief dossier. Verzoekende partij 

toont niet aan dat de gemachtigde op kennelijk onredelijke gronden besloten dat voormeld argument – 

dat een loutere bewering betreft – geen buitengewone omstandigheid uitmaakt. 

 

In zoverre de algemene kritiek dat de gemachtigde geen rekening zou hebben gehouden met het belang 

van het kind eveneens wordt aangevoerd in het licht van de aangehaalde schending van artikel 8 van 

het EVRM, kan worden verwezen naar onderstaande uiteenzetting in punt 3.7. 

 

3.7. Verzoekende partij acht de motivering in de eerste bestreden beslissing met betrekking tot de in de 

aanvraag aangehaalde schending van artikel 8 EVRM onredelijk, incorrect en onzorgvuldig. 

Verzoekende partij merkt in eerste orde op dat het “onredelijk en kortzichtig” is van de gemachtigde om 

zonder enige motivering te stellen dat het hele gezin niet in aanmerking komt voor een regularisatie, 

zodat van een verbreking van de familiale banden geen sprake is. Immers, hierdoor wordt geen 

rekening gehouden met het feit dat dhr. J. T. de vader is van het kind van verzoekende partij en dat zij 

samen een duurzame relatie hebben. Verzoekende partij is de mening toegedaan dat dhr. J. T. 

eveneens dient te worden geregulariseerd.  
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De Raad stelt vast het betoog van verzoekende partij dat de gemachtigde op onzorgvuldige en 

onredelijke wijze heeft vastgesteld dat het hele gezin niet in aanmerking komt voor een regularisatie, 

zodat er van een verbreking van de familiale relaties geen sprake is, niet te rijmen valt met de informatie 

die zich bevindt in het administratief dossier. Hieruit blijkt immers dat op 5 februari 2014 ten aanzien van 

dhr. J. T. eveneens een beslissing werd genomen waarbij zijn aanvraag om verblijfsmachtiging 

onontvankelijk werd verklaard en dat hem tevens een bevel om het grondgebied te verlaten werd 

afgeleverd. Laatstgenoemde heeft binnen de wettelijk voorziene beroepstermijn geen beroep tot 

nietigverklaring ingediend bij de Raad tegen deze beslissingen, zodat het bevel om het grondgebied te 

verlaten, dat werd afgeleverd in navolging van de beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, op heden definitief is geworden. Bovendien wordt in de 

Synthesenota (getiteld: “4946510 + 6.338.185”) die werd opgesteld in het kader van de aanvraag om 

verblijfsmachtiging, in het luik dat betrekking heeft op de elementen die, conform artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, worden onderzocht alvorens over te gaan tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, het volgende vermeld onder punt 2: “Gezin- en familieleven”: “het hele gezin 

krijgt een bevel, broer en moeder van T.  hebben een IRB dus zijn hier ook illegaal”. De stelling dat de 

motivering in de eerste bestreden beslissing met betrekking tot het aangehaalde gezinsleven in het licht 

van artikel 8 EVRM, berust op een incorrecte en onzorgvuldige feitenvinding, vindt dan ook geen steun 

in het administratief dossier.  

 

Verzoekende partij haalt verder nog aan dat haar gezinsleven in de eerste bestreden beslissing ten 

onrechte wordt afgedaan als “een gewone sociale relatie”. Zij benadrukt dat het in casu een gezin 

betreft met een gemeenschappelijk kind.  

De Raad stelt vast dat dit argument berust op een verkeerde lezing van de bestreden beslissing. De 

Raad wijst erop dat de motivering in de eerste bestreden beslissing met betrekking tot de aangehaalde 

schending van artikel 8 van het EVRM in de aanvraag om verblijfsmachtiging, tweeledig is. In de eerste 

plaats stelt de gemachtigde vast dat artikel 8 van het EVRM in casu niet van toepassing is, aangezien 

het hele gezin niet in aanmerking komt voor een regularisatie, zodat er van een verbreking van de 

familiale banden geen sprake is. Deze motivering heeft betrekking op het aangehaalde gezinsleven van 

verzoekende partij met haar dochter en haar partner, waarvan, zoals reeds gesteld, niet wordt betwist 

dat zij met deze personen een gezinsleven leidt in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

In tweede instantie vindt in de eerste bestreden beslissing een afweging plaats met betrekking tot het 

aangehaalde privéleven. Hierbij motiveert de gemachtigde dat gewone sociale relaties niet vallen onder 

de bescherming van artikel 8 van het EVRM.  

Gelet op deze duidelijke motivering in de eerste bestreden beslissing, kan worden vastgesteld dat 

verzoekende partij verkeerdelijk voorhoudt dat haar gezinsleven (met haar dochter en haar partner) door 

de gemachtigde wordt “afgedaan” als “gewone sociale relaties”.  

 

De Raad stelt vast dat uit de eerste bestreden beslissing derhalve blijkt dat de gemachtigde wel degelijk 

rekening heeft gehouden met het gezinsleven van verzoekende partij en haar kind en partner, en dat hij 

dienaangaande een belangenafweging zoals vereist onder artikel 8 EVRM heeft gemaakt. In deze 

belangenafweging werd in het bijzonder nagegaan of een terugkeer naar het land van herkomst om 

aldaar een verblijfsaanvraag in te dienen een inmenging uitmaakt in het recht op eerbiediging van het 

gezinsleven van verzoekende partij die in het kader van de verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet, een buitengewone omstandigheid vormt die rechtvaardigt dat de 

aanvraag in België wordt ingediend. 

 

Dat verzoekende partij en haar kind en partner een gezinsleven hebben, wordt, zoals gesteld, niet 

betwist door de gemachtigde. Gelet op dit feit en het gegeven dat aan alle gezinsleden een bevel om 

het grondgebied te verlaten werd afgeleverd, is van een scheiding tussen verzoekende partij en haar 

kind en partner bij terugkeer naar Mongolië dan ook geen sprake. Aldus kon de gemachtigde in dit 

opzicht op goede gronden oordelen dat een schending van artikel 8 van het EVRM niet voorligt.  

 

Daarenboven blijkt dat de gemachtigde in de eerste bestreden beslissing, in tegenstelling tot wat 

verzoekende partij aanhaalt, wel degelijk rekening heeft gehouden met het belang van het betrokken 

kind. De gemachtigde heeft met name gewaakt over het behoud van de eenheid van het kerngezin, nu 

aan alle gezinsleden een bevel om het grondgebied te verlaten werd afgeleverd. Het belang van het 

kind bestaat er immers in dat het statuut volgt van de ouders, die daadwerkelijk voor het welzijn zorgen 

en niet van hem of haar wordt gescheiden.  

Het welzijn van het kind is erbij gebaat dat het zijn ouders volgt bij terugkeer naar het land van herkomst 

om aldaar een verblijfsaanvraag in te dienen. Het behoud van de gezinseenheid door de gezamenlijke 



  

 

RvV X - Pagina 16 van 21 

terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een verblijfsaanvraag in te dienen gaat in casu niet in 

tegen het belang van het betrokken kind. Waar verzoekende partij nog elementen aanhaalt in het kader 

van het belang van haar minderjarige kind, andere dan het argument dat dit jonge kind “onmogelijk een 

lange reis kan verdragen”, kan worden verwezen naar hetgeen reeds werd gesteld in punt 3.6. 

 

Verzoekende partij toont verder niet aan dat de gemachtigde op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige 

wijze en in strijd met artikel 8 EVRM heeft vastgesteld dat haar “gewone sociale relaties”, waarmee dus 

onmiskenbaar wordt verwezen naar het aangehaalde privéleven, niet vallen onder artikel 8 van het 

EVRM. 

 

3.8. In haar verzoekschrift voert verzoekende partij aan dat het een buitengewone omstandigheid 

uitmaakt dat artikel 3 van het EVRM – dat bepaalt dat “niemand mag worden onderworpen aan 

folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen” – zou worden 

geschonden wanneer zij zou moeten terugkeren naar Mongolië. Zij verwijst in dit verband naar de 

beschermingsplicht van elke staat ten opzichte van mensen die foltering en mensonwaardige 

behandeling dreigen te ondergaan. 

  

De Raad benadrukt dat het evenwel aan verzoekende partij toekomt om een begin van bewijs te leveren 

van zwaarwegende 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 vaststelling van de gemachtigde dat verzoekende partij zich in de verblijfsaanvraag beperkt tot een 

loutere bewering die niet met een begin van bewijs werd gestaafd, vindt steun in het administratief 

dossier. In tegenstelling tot wat verzoekende partij beweert – zij voert aan dat zij “wel degelijk nieuwe 

elementen naar voren brengen om de huidige situatie in Mongolië te verduidelijken” –, bracht zij in haar 

verblijfsaanvraag niet het minste element naar voren om de huidige situatie in Mongolië te verduide-

lijken. In deze aanvraag wordt enkel verwezen naar “de actuele toestand in de regio van herkomst, 

hetgeen weinig verdere uitleg behoeft”. Een loutere herhaling van hetgeen in de verblijfsaanvraag werd 

uiteengezet, doet geen enkele afbreuk aan het oordeel van de gemachtigde dat verzoekende partij, om 

de bescherming te kunnen genieten van voormeld artikel 3 EVRM, haar beweringen dient te staven met 

een begin van bewijs, nu een loutere bewering niet kan volstaan om een inbreuk op dit artikel te kunnen 

vaststellen, en dat de uiteenzetting in haar aanvraag op dit punt niet verder gaat dan een algemene 

bewering, met name een verwijzing naar de algemene “toestand” in de “regio van herkomst”, die niet 

wordt toegepast op de eigen situatie en waarbij verzoekende partij geen persoonlijk bewijs levert dat zij 

bij een terugkeer naar haar land van herkomst het risico loopt om een behandeling te ondergaan die 

strijdig is met artikel 3 EVRM.   

  

Waar verzoekende partij opwerpt dat het voor haar onmogelijk is om terug te keren naar Mongolië, 

omdat zij destijds uit het land is gevlucht “omwille van problemen”, zij er al zeer lang niet meer is 

geweest, haar kind er zelfs nooit is geweest, waardoor het de plaatselijke cultuur en gewoontes niet 

kent, zij er nergens terecht kan en zij zich afvraagt hoe zij daar terug een leven kan opbouwen als zij 

daar al jaren niet meer is geweest en zij hier al haar belangen heeft opgebouwd, merkt de Raad op dat 

zij zich nogmaals beperkt tot ongestaafde beweringen die geen afbreuk doen aan de vaststelling dat er 

geen begin van bewijs werd aangebracht omtrent de aangevoerde schending van artikel 3 van het 

EVRM als buitengewone omstandigheid. Hierbij dient de Raad er (wederom) op te wijzen dat voormelde 

specifieke argumenten niet werden aangehaald in de verblijfsaanvraag, zodat het de gemachtigde, gelet 

op de op verzoekster rustende bewijslast te dezen, niet kan worden verweten deze elementen – die 

eveneens ongestaafde beweringen  betreffen – niet te hebben betrokken in de bespreking omtrent de 

aangehaalde schending van artikel 3 van het EVRM, voor zover deze argumenten al uitstaans hebben 

met de aangevoerde schending van voormeld verdragsartikel. 

 

Waar verzoekende partij in haar verzoekschrift nog verwijst naar “de vele recente media” waaruit zou 

moeten blijken dat de situatie in Mongolië “levensgevaarlijk” is en “precair”, dient te worden vastgesteld 

dat zij zich in haar aanvraag niet op mediaberichtgeving heeft beroepen, doch slechts op algemene en 

ongestaafde beweringen – zoals gesteld, heeft zij louter verwezen naar de “toestand” in de “regio van 

herkomst” –, zodat zij de gemachtigde niet kan verwijten ook slechts op deze elementen te hebben 

geantwoord. Bovendien kan nogmaals worden benadrukt dat het aan verzoekende partij en niet aan de 

gemachtigde is om de elementen naar voren te brengen op grond waarvan zij haar aanvraag in België 

en niet vanuit Mongolië kan indienen. In de mate dat verzoekende partij voorhoudt dat zij niet in 

concreto kan aantonen dat haar leven in gevaar is indien zij zou terugkeren, aangezien zij al zeer lang 
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niet meer in haar land van herkomst is geweest en haar kind er nog nooit is geweest, en zij alleen maar 

kan afgaan op de “mediaberichtgeving” om haar gegronde vrees te kunnen staven, omdat anders haar 

leven in gevaar is, kan slechts worden vastgesteld dat, zoals hoger reeds gesteld, verzoekende partij 

hoe dan ook heeft nagelaten zich in haar verblijfsaanvraag op zulke berichtgeving te beroepen (en zij dit 

overigens nog steeds nalaat te doen in het thans voorliggend verzoekschrift). Verzoekende partij kan 

niet ernstig volhouden dat een terugkeer naar het land van herkomst een schending inhoudt van artikel 

3 van het EVRM waar zij zich beperkt tot vage, algemene en geheel ongestaafde beweringen. Indien zij 

werkelijk vreest voor haar leven, dan kan van verzoekende partij worden verwachten dat zij minstens 

landeninformatie aanbrengt die handelt over de situatie in Mongolië. Om zulke landeninformatie aan te 

brengen, hoeft verzoekende partij niet terug te keren naar haar land van herkomst en haar leven in 

gevaar te brengen.  

 

Het EHRM heeft geoordeeld wanneer bronnen een algemene situatie beschrijven, de specifieke 

beweringen van een verzoekende partij worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 

december 2008, Y. v. Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italië, § 131; EHRM 4 februari 

2005, nr. 46827/99 en 6951/99, Mamatkulov en Askarov v. Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, Müslim v. 

Turkije, § 68). Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende 

partij betreft, oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het 

voldoende concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland,      

§ 359 in fine). Men moet “concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen” (RvS 20 

mei 2005, nr. 144.754). Een verwijzing naar een algemene toestand in het land van herkomst volstaat 

dus niet. Verzoekende partij moet enig verband met haar persoon aannemelijk maken, ook al is daartoe 

geen bewijs van individuele bedreiging vereist. Het is dan ook geenszins “onredelijk” van de 

gemachtigde om concrete bewijzen te vragen. In casu, brengt verzoekende partij geen enkel concreet 

element aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat zij bij terugkeer naar haar land van herkomst een 

reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan schending van artikel 3 van het EVRM.  

 

De schending van artikel 3 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

  

Bij gebrek aan een begin van bewijs, zoals vereist wanneer een schending van artikel 3 van het EVRM 

wordt aangevoerd, kon de gemachtigde op zorgvuldige en kennelijk redelijke wijze besluiten: “De loutere 

vermelding van het artikel 3 EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te 

worden.” 

 

Waar verzoekende partij in dit verband opwerpt dat de gemachtigde het zorgvuldigheidsbeginsel 

schendt door niet te onderzoeken of zij al dan niet kan terugkeren naar haar land van herkomst, wijst de 

Raad erop dat het aan verzoekende partij toekomt om in de aanvraag om machtiging tot verblijf die 

elementen aan te voeren die volgens haar een terugkeer problematisch maken in het licht van artikel 3 

van het EVRM. Indien zij nalaat te concretiseren op welke wijze zij bij terugkeer persoonlijk dreigt te 

worden getroffen door de situatie in haar land van herkomst en geen bewijzen voorlegt die haar 

beweringen staven, kan zij de gemachtigde niet verwijten hiermee geen rekening te hebben gehouden 

in zijn onderzoek. Zij toont bovendien niet aan dat zij niet in de gelegenheid zou zijn geweest om bij haar 

aanvraag die elementen aan te voeren die volgens haar een buitengewone omstandigheid uitmaken in 

de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. In de mate dat verzoekende partij met bovenstaande 

kritiek eveneens de tweede bestreden beslissing aanvecht, kan zij evenmin worden gevolgd. Uit het 

bovenstaande is immers gebleken dat verzoekende partij met betrekking tot de eerste bestreden 

beslissing geen schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk maakt, terwijl in deze beslissing 

precies werd nagegaan of verzoekende partij buitengewone omstandigheden heeft aangevoerd die 

rechtvaardigen dat zij haar aanvraag niet in het land van herkomst indient en terwijl zij zich in haar 

aanvraag ook uitdrukkelijk op artikel 3 van het EVRM heeft beroepen.  

 

3.9. In het licht van wat voorafgaat, besluit de Raad dat verzoekende partij niet aantoont dat de eerste 

bestreden beslissing niet afdoende zou zijn gemotiveerd. Een schending van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 wordt niet aangenomen.  

 

De uiteenzetting van verzoekende partij laat evenmin toe te concluderen dat de eerste bestreden 

beslissing is genomen met overschrijding van de discretionaire bevoegdheid waarover de gemachtigde 

beschikt. 

Verzoekende partij toont ook niet aan dat de gemachtigde in casu een andere invulling aan het begrip 

“buitengewone omstandigheden” zoals opgenomen in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft 
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gegeven die strijdig is met de wijze waarop dit begrip dient te worden ingevuld. Een miskenning van  

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet is niet aangetoond. 

 

Wat betreft de aangehaalde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat dit 

beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden 

en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 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 wat hierboven wordt besproken, blijkt niet dat de eerste bestreden beslissing is tot stand 

gekomen met miskenning van de voorliggende gegevens zoals kenbaar gemaakt op het moment van de 

bestreden beslissing of op grond van een incorrecte feitenvinding. Verzoekende partij maakt niet 

aannemelijk dat de gemachtigde geen rekening zou hebben gehouden met alle elementen in haar 

dossier, zodat ook de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet niet kan worden weerhouden.  

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat dit 

beginsel slechts geschonden is wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van een bepaalde keuze is kunnen komen. Met andere woorden, 

om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan 

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk is genomen (cf. RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). Verzoekende partij toont met haar betoog niet aan dat de gemachtigde op 

kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat de in de aanvraag aangevoerde elementen geen 

buitengewone omstandigheid vormen in de zin van voormeld artikel 9bis. 

 

3.10. In zoverre de verzoekende partij nog de schending aanhaalt van het gelijkheidsbeginsel en het 

rechtszekerheidsbeginsel in het licht van het zorgvuldigheidsbeginsel, omdat zij, in tegenstelling tot wat 

in de eerste bestreden beslissing wordt vermeld, wel degelijk de nodige informatie heeft verschaft om te 

bewijzen dat het ging om gelijkaardige dossiers en zij stelt dat de gemachtigde hier rekening mee 

diende te houden, merkt de Raad vooreerst op dat er slechts sprake kan zijn van een schending van het 

gelijkheidsbeginsel indien verzoekende partij met feitelijke en concrete gegevens aantoont dat 

gelijkaardige situaties ongelijk worden behandeld. Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de 

rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn 

zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te 

schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het 

bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 

2006, 315- 349). 

 

De Raad stelt vast dat verzoekende partij verder concreet toelicht dat de gelijkaardige dossiers zaken 

betreffen waarin de betrokkenen “een verkeerde identiteit, doch correcte nationaliteit hebben opgegeven 

en een langdurige procedure hebben doorlopen en die uiteindelijk wel in het bezit werd gesteld van 

verblijf”. Het is voor verzoekende partij dan ook onbegrijpelijk dat vergelijkbare zaken “wel geregulari-

seerd werden, en zij een negatieve beslissing ontving”. Hierbij kan worden opgemerkt dat de verzoeken-

de partij met de aangehaalde concrete gegevens niet aantoont dat personen in een situatie gelijkaardig 

aan de hare op een andere wijze werden behandeld. Ten eerste merkt de Raad op dat, zoals reeds 

werd gesteld in 3.5., de volgende motivering in de eerste bestreden beslissing, overtollig werd 

bevonden: “Betrokkene verklaart de moeder te zijn van S. T. (…), geboren op (…) 2012. Zij legt hiervoor 

de geboorteakte voor van het kind. Er dient echter opgemerkt te worden dat uit de geboorteakte van het 

kind niet kan opgemerkt worden dat betrokkene de moeder is van S. T. (…) gezien op de geboorteakte 

vermeld staat dat de moeder van dit kind S. E. (…) noemt. Betrokkene verklaart echter niet, noch toont 

zij dit aan dat zij, E. Y. (…), dezelfde persoon is als S. E. (…). Het louter voorleggen van een 

identiteitsdocument dat de naam S. E. (…) draagt volstaat niet om vast te stellen dat beide personen 

dezelfde zijn.” Argumenten die – impliciet – betrekking hebben op de opgegeven identiteitsgegevens 

en/of voorgelegde identiteitsdocumenten, worden hoe dan ook niet dienstig aangehaald, om aan te 

tonen dat de gemachtigde in casu gelijkaardige gevallen op ongelijke wijze heeft behandeld, hetgeen 

eveneens een schending zou impliceren van het rechtszekerheidsbeginsel en het zorgvuldigheids-

beginsel, aangezien de eerste bestreden beslissing afdoende wordt geschraagd door de overige erin 

vermelde motieven. Ten tweede merkt de Raad op dat de verzoekende partij in haar aanvraag om 

verblijfsmachtiging geen melding heeft gemaakt van een langdurige asielprocedure als buitengewone 

omstandigheid. Nu de verblijfsaanvraag van verzoekende partij niet is gesteund op voormeld argument, 

kan een dergelijk element logischerwijze dan ook niet nuttig worden aangebracht als concreet element 

waaruit zou blijken dat in casu gelijkaardige gevallen niet gelijkaardig werden behandeld.  



  

 

RvV X - Pagina 19 van 21 

 

Aldus kan worden vastgesteld dat verzoekende partij geen concrete gegevens aanbrengt die een 

vergelijking inhouden van haar situatie met de situatie van andere vreemdelingen, en die zou aantonen 

dat personen in een gelijkaardige situatie als verzoekende partij op een andere wijze werden behandeld. 

De schending van het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel in het licht van het 

zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen 

 

3.11. Gelet op het bovenstaande maakt verzoekende partij niet aannemelijk dat een schending van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht zou voorliggen. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.12. Verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de eerste bestreden beslissing, en – in de mate dat het eerste middel tevens betrekking heeft op de 

tweede bestreden beslissing – van de tweede bestreden beslissing. 

 

3.13. In een tweede middel, uitdrukkelijk gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten, voert 

verzoekende partij een gebrek aan afdoende motivering aan. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“Dat uiteraard het bevel om het grondgebied te verlaten een gevolg is van de negatieve beslissing van 

hun aanvraag tot regularisatie. 

Dat indien de regularisatiebeslissing wordt vernietigd uiteraard het daaruitvolgende bevel dient 

vernietigd te worden 

Dit werd recent nog bevestigd in het arrest 96 099 van 30.01.2013 van uw Raad: ‘Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat de drie bestreden beslissingen door dezelfde persoon en op dezelfde 

dag werden genomen, met name 8 augustus2012, als ook op dezelfde dag ter kennis werden gebracht 

aan verzoeksters , met name 16 augustus 2012, zodat de nauwe samenhang tussen de eerste 

bestreden beslissing enerzijds, en de tweede en derde bestreden beslissingen, anderzijds, duidelijk 

blijkt. Gelet op de vernietiging van de eerste bestreden beslissing waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf in het kader van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond werd 

verklaard, dienen met het oog op goede rechtsbedeling, de tweede en derde bestreden beslissingen uit 

het rechtsverkeer te worden gehaald en eveneens te worden vernietigd.” 

Dat echter nergens vermeld wordt dat dit een gevolg is van de geweigerde regularisatieaanvraag, dat dit 

op zich reeds een schending is van de motiveringsverplichting van DVZ. 

Dat immers de weigering tot regularisatie en het bevel om het grondgebied te verlaten op een en 

dezelfde dag zijn gegeven. 

In arresten 77 128 en 77 130 van uw Raad van 13 maart 2012 oordeelde de algemene vergadering van 

uw Raad dat een beslissing die bestaat uit twee componenten –enerzijds “een beslissing tot beëindiging 

van het verblijfsrecht” en anderzijds een “bevel om het grondgebied te verlaten” een beslissing is die 

één en ondeelbaar is. 

Dit betekent dat bij vernietiging van de beslissing ook het bevel dient vernietigd te worden. 

Dat de regularisatie of tenminste de weigering ervan dan ook duidelijk aan de basis ligt van het 

afleveren van het bevel terwijl dit niet in de motivering wordt vermeld. 

Dat de motivering van dit bevel dan ook strijdig is met de instructies om het af te leveren en zeker niet 

afdoende gemotiveerd is aangezien er nergens sprake is van de motivering van de weigering tot 

regularisatie. 

Dat het bevel om deze redenen dan ook vernietigd en geschorst dient te worden.” 

 

3.14. De tweede bestreden werd genomen op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingen-

wet, dat luidt als volgt: 

 

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

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

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

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: 

1°wanneer zij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten;” 
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Hierbij wordt aangegeven dat verzoekende partij niet in het bezit is van een geldig paspoort en een 

geldig visum.  

 

Verzoekende partij kan dan ook niet voorhouden dat de juridische en feitelijke overwegingen die aan de 

tweede bestreden beslissing ten grondslag liggen, niet in deze beslissing zouden zijn opgenomen. 

 

In de mate dat verzoekende partij meent dat het bevel om het grondgebied te verlaten dient te worden 

vernietigd omdat ook de beslissing in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wordt 

vernietigd, en dat hieruit tevens een schending van de motiveringsverplichting zou kunnen worden 

afgeleid, wijst de Raad erop dat uit de bespreking van het eerste middel is gebleken dat de eerste 

bestreden beslissing niet wordt vernietigd, zodat het betoog van verzoekende partij in dit verband hoe 

dan ook niet ter zake doet. 

 

In de mate dat de verzoekende partij meent dat de tweede bestreden beslissing niet afdoende werd 

gemotiveerd, aangezien nergens wordt vermeld dat deze beslissing het gevolg is van de geweigerde 

regularisatieaanvraag en nergens sprake is “van de motivering van de weigering tot regularisatie”, dient 

erop te worden gewezen dat verzoekende partij de in de tweede bestreden beslissing opgenomen 

motivering niet betwist en dat deze door de gemachtigde gemaakte vaststelling, gelet op het bepaalde in 

voormeld artikel 7, eerste lid, 1°, volstaat om de tweede bestreden beslissing te schragen. Verzoekende 

partij laat bovendien na aan te geven op grond waarvan zij meent dat de gemachtigde in het bevel om 

het grondgebied te verlaten ook een verwijzing naar de (weigering van de) aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet had moeten opnemen. 

 

Gelet op het bovenstaande maakt verzoekende partij niet aannemelijk dat de tweede bestreden 

beslissing niet afdoende gemotiveerd is. 

 

3.15. Verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de tweede bestreden beslissing. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissingen. 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 Vreemdelingen-

betwistingen, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven oktober tweeduizend zestien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


