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 nr. 177 638 van 10 november 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, in eigen naam en 

als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, X en X, op 11 juli 2016 hebben 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 1 juni 2016 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt . 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 augustus 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

29 september 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. DRIESEN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 1 juni 2016 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing 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 (hierna: de Vreemdelingenwet) onontvankelijk verklaard wordt. Deze beslissing wordt 

thans bestreden en is gemotiveerd als volgt: 

 

“Mijnheer de Burgemeester, 
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Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 24.03.2016 werd 

ingediend door : 

 

H(…) S(…) 

bij DVZ ook gekend als: H(…) S(…) 

geboren te (…) op (…) 

 

+ echtgenote: A(…), A(…) 

geboren te (…) op (…) 

 

+ 3 minderjarige kinderen: 

- H(…), A(…), geboren op (…) 

- H(…), M(…), geboren op (…) 

- H(…), L(…), geboren op (…) 

nationaliteit: Armenië 

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 betrokkenen de 

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

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

buitenland. 

 

Betrokkenen vroegen op 07.01.2011 een eerste maal asiel aan in België. Deze asielprocedure werd op 

30.11.2011 afgesloten met de beslissing ‘weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire 

bescherming’ door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Op 06.08.2013 vroegen betrokkenen een 

tweede maal asiel aan. Ook deze asielprocedure werd afgesloten met de beslissing ‘weigering 

vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire bescherming’ door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen en dit op 17.03.2014. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven 

aan het bevel om het grondgebied uiterlijk op 31.10.2014 te verlaten en verblijven sindsdien illegaal in 

België. Uit illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met het oog op regularisatie. 

 

De duur van de asielprocedures – namelijk iets minder dan 11 maanden voor de eerste asielprocedure 

en iets meer dan 7 maanden voor de tweede – was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan 

beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkenen ipso facto 

geen recht op verblijf Betrokkenen dienden op 27.06.2013 een aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis van art. 9bis in bij de gemeente O(…). Echter, deze aanvraag werd door de gemeente nooit 

overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Nadat onze diensten op 17.02.2016 via e-mail 

contact opnemen met de gemeente, blijkt uit het antwoord van de gemeente dat er inderdaad een 

aanvraag art. 9bis werd ingediend maar dat betrokkenen niet langer woonachtig waren in O(…). De 

gemeente had echter nagelaten om een beslissing tot niet inoverwegingneming (bijlage 2) op te stellen. 

Naar aanleiding van het contact van onze diensten met de gemeente namen zij alsnog op 19.02.2016 

de beslissing tot niet inoverwegingneming (bijlage 2). Bijgevolg worden de aangehaalde elementen in de 

aanvraag art. 9bis d.d. 27.06.2013 en in de daaropvolgende aanvullingen op deze aanvraag niet 

behandeld aangezien de aanvraag art. 9bis d.d. 27.06.2013 als niet bestaande wordt beschouwd. 

Verder halen betrokkenen aan dat de heer H(…) kampt met een zware depressie en dat hij afhankelijk 

is van de zorg die hij van zijn echtgenote ontvangt. Ter staving leggen betrokkenen een attest van hun 

behandelende psychiater, dokter J. R(…), voor. Dit attest werd opgemaakt op 19.02.2016. Echter, uit dit 

attest blijkt niet dat het voor betrokkenen onmogelijk is om omwille van de medische situatie van de heer 

H(…) te reizen en terug te keren naar hun land van herkomst om via de gewone procedure een 

aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. Ook dient er opgemerkt te worden dat de verplichting 

om terug te keren naar het land van herkomst om via de gewone procedure een aanvraag om 

machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin geldt zodat de zorg die de echtgenote van de heer 

H(…) aan hem toedient gewaarborgd blijft. Volledigheidshalve dient er tevens opgemerkt te worden dat 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 duidelijk een 
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onderscheid maakt tussen twee verschillende procedures: aan de ene kant het artikel 9bis dat in België 

verblijvende personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire 

redenen een verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij 

verblijven, aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende 

personen met een medische aandoening. De hier aangehaalde medische elementen vallen buiten de 

context van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen verder 

gevolg worden gegeven (RVV Arrest nr. 75.380 van 17.02.2012 en RVV Arrest nr. 80.233 van 

26.04.2012).  

Ook blijkt uit het administratief dossier dat betrokkenen reeds zes aanvragen op basis van art. 9ter 

hebben ingediend, dewelke allen negatief werden afgesloten. Op 25.02.2014 dienden betrokkenen een 

laatste aanvraag art. 9ter in. Deze aanvraag werd op 10.10.2014 ontvankelijk doch ongegrond 

verklaard, aan betrokkenen betekend op 31.10.2014. Tegen deze beslissing dienden betrokkenen een 

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dewelke nog hangende is. Echter, in 

tegenstelling tot wat de advocate van betrokkenen beweert, heeft dit beroep geen schorsende werking. 

Voor wat betreft de verwijzing naar een arrest van het Hof van Justitie d.d. 18.12.2014 hieromtrent dient 

er opgemerkt te worden dat het aan betrokkenen is 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 

betrokkenen verkeren analoog (of commensurabel) zijn met degene waaraan zij refereren. Voor wat 

betreft de bewering dat de zus van mevrouw A(…) legaal in België zou verblijven, leggen betrokkenen 

geen bewijzen voor zodat dit element niet kan weerhouden worden. 

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

van toepassing is aangezien de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om via de 

gewone procedure een machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin geldt 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 (Raad van State, arrest nr. 135.236 van 22.09.2004). 

Wat betreft het feit dat hun kinderen in België geboren zijn; betrokkenen verklaren niet waarom dit feit 

op zich een buitengewone omstandigheid vormt waardoor het voor hen zeer moeilijk is om zich naar het 

land van herkomst te begeven om via de gewone procedure de aanvraag om machtiging tot verblijf in te 

dienen.  

Voor wat de scholing van de kinderen betreft, dient er opgemerkt te worden dat uit de voorgelegde 

schoolattesten blijkt dat de drie kinderen momenteel nog steeds naar de kleuterschool gaan. Bijgevolg 

zijn de kinderen momenteel nog niet school- en/of leerplichtig in België. Ook tonen betrokkenen niet aan 

dat een scholing niet in het land van herkomst kan verkregen worden. 

Voor wat betreft de bewering dat een gedwongen terugkeer de kinderen zouden gescheiden worden 

van hun vertrouwde omgeving, dat dit een verstorend effect zou hebben op de kinderen en dat dit tegen 

hun belangen zou ingaan, dient er opgemerkt te worden dat betrokkenen niet concreet verduidelijken of 

aantonen dat de belangen van hun kinderen geschaad zouden worden. Een terugkeer naar hun land 

van herkomst betekent niet steeds noodzakelijkerwijze dat dit tegen hun belang is. Bovendien, 

aangezien betrokkenen de wettelijke vertegenwoordigers zijn van de minderjarige kinderen, is het in het 

belang van de kinderen dat zij de administratieve situatie van hun ouders volgen. 

Wat het aangehaalde art. 3 van het Verdrag van de Rechten van het Kind betreft dient te worden 

opgemerkt dat het Hof van Cassatie gesteld heeft dat art. 3 geen directe werking heeft. Ook de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen stelt in zijn arrest van 30.07.2013, nr. 107.646 het volgende: “Wat de 

aangevoerde schending van het Kinderrechtenverdrag betreft, merkt de Raad op dat artikel 3 van dit 

verdrag – dat voorziet dat bij alle maatregelen betreffende kinderen de belangen van het kind de eerste 

overweging vormen –, wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet 

volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of 

vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepaling is geen duidelijke en juridisch volledige bepaling 

die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om op een welbepaalde 

wijze te handelen, oplegt. Aan deze bepaling moet derhalve een directe werking worden ontzegd. (…) 

(RvS 7 februari 1996, nr. 58.032; RvS 1 april 1997, nr. 65.754).” 

Betrokkenen halen verder ook art. 23 en art. 27 van het Kinderrechtenverdrag aan. Wat art. 23 van dit 

Verdrag betreft, dient er opgemerkt te worden dat dit artikel handelt over gehandicapte kinderen. 

Vermits betrokkenen niet aantonen dat hun kinderen gehandicapt zijn, is dit artikel niet van toepassing. 

Voor wat art. 27 betreft, dient er opgemerkt te worden dat betrokkenen niet aantonen dat de 

levensstandaard van de kinderen niet gehandhaafd blijft indien zij zouden terugkeren naar hun land van 

herkomst. 

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 dienen betrokkenen hun beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het 
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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 overige aangehaalde elementen (dat betrokkenen een cursus Nederlands en een cursus 

maatschappelijke oriëntatie/inburgering hebben gevolgd, dat zij een brede vrienden- en kennissenkring 

hebben opgebouwd, dat zij diverse steun- en getuigenverklaringen voorleggen, dat mevrouw A(…) 

werkwillig is, dat zij als vrijwilliger actief is in Woonzorgcentrum Residentie A(…) en dat zij werd 

geïnterviewd door Vluchtelingenwerk Vlaanderen) verantwoorden niet dat de aanvraag om machtiging 

tot verblijf in België wordt ingediend. Deze elementen behoren tot de gegrondheid en worden in deze 

fase niet behandeld (RvS 24 oktober 2001, nr. 100.223; RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Zij kunnen 

het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art 9.2 van de wet van 15.12.1980.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpen de verzoekende partijen  de schending op van de artikelen 9bis en 62 

van de Vreemdelingenwet, artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen, de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), het zorgvuldigheids-l, het 

rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel en de materiële motiveringsplicht. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“3. De regelgeving 

(…) 

Het artikel 9 bis, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: "In buitengewone omstandigheden en op 

voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf 

worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft (...)". 

Noch de buitengewone omstandigheden, noch de elementen die nodig zijn om een aanvraag gegrond te 

verklaren worden verduidelijkt in de wet. Uit de praktijk en de rechtspraak van de Raad van State en de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt echter dat de buitengewone omstandigheden die 

omstandigheden zijn die het voor de betrokkene zeer moeilijk tot onmogelijk maken om naar de 

bevoegde Belgische diplomatieke post te gaan om een recht op verblijf aan te vragen conform het 

artikel 9, al. 2 van de Vreemdelingenwet (bv. R.v.St. 27 oktober 2004, nr. 136.791, Rev. Dr. Etr. 2004, 

593.). Om de grond van de aanvraag te bewijzen dient de mate van integratie aangetoond te worden, zo 

blijkt uit dezelfde bronnen. (bv. R.v.St. 6 april 1998, nr. 73.000, A.P.M. 1998, 79; R.v.St. 9 april 2002, nr. 

105.430, Rev. Dr. Étr. 2002, 263; R.v.St. 21 februari 2008, nr. 179.935, T. Vreemd. 2008, 204: "dat niet 

in redelijkheid kan worden ingezien hoe uit het simpele feit dat de maatschappelijke integratie van de 

verzoekende partij zich ontwikkelde gedurende de duur van de asielprocedure kan worden afgeleid dat 

de deze integratie onvoldoende is om de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, 

derde lid, van de Vreemdelingenwet ongegrond te verklaren"). 

Op 11.12.2009 vatte de Raad van State dit nog als volgt samen: "dat vooreerst diende nagegaan of het 

buitengewone karakter van de door de vreemdeling aangevoerde omstandigheden om zijn aanvraag in 

België in te dienen aanvaardbaar was en vervolgens, indien de aanvraag ontvankelijk is, of de door de 

betrokkene aangevoerde redenen om een verblijfsmachtiging van meer dan drie maanden te bekomen 

gegrond zijn; dat de vreemdeling in zijn aanvraag klaar en duidelijk dient te vermelden welke de 

buitengewone omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke 

dienst in het buitenland in te dienen; dat hij dient aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk is 

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

zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen; dat uit zijn uiteenzetting duidelijk dient te blijken waarin 

het ingeroepen beletsel precies bestaat; dat als typische buitengewone omstandigheden onder meer 

konden 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 bekomen, ernstige ziekte enz; 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, is 

ingediend. " 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. (R.v.St. 11 juni 

2002, nr. 101.624.) 
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"Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op 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 derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken." (R.v.V. 22 december 2009, nr. 36.480) 

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

vertrouwen niet beschamen mag. (A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, 

Overzicht van het Belgisch administratief recht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, 53-54) 

Uit het vertrouwensbeginsel volgt dat de door de overheid opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen 

van de burger in de regel moeten worden gehonoreerd. (Cass. 14 iuni 1999, A.C. 1999, nr. 352; 17 mei 

1999, A.C. 1999, nr. 285) 

Artikel 62, 1ste lid van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 schrijft voor dat de administratieve 

beslissingen met redenen omkleed worden. 

Artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden 

die ten grondslag liggen aan die beslissing, en dat de gegeven motivering afdoende dient te zijn. 

2. Toepassing in concreto 

1. 

Verzoekers menen vooreerst dat het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel werd geschonden. 

Verzoekers stellen vast dat er geen vastomlijnde definitie is van het begrip 'buitengewone 

omstandigheden'. 

Zij verwijzen daarom naar regelgeving uit het verleden die als leidraad kan dienen. Zowel in de wet van 

22.12.1999 als in de instructie van minister Turtelboom van 26.03.2009 en in de instructie van 

19.07.2009 werd een lange duur van procédures aangehaald als basis voor de regularisatie van illegaal 

verblijf: 

Wet 22.12.1999: 

"1. De vreemdeling die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling heeft gevraagd en die slechts 

na verloop van meer dan vier jaar een uitvoerbare negatieve beslissing heeft gekregen, 

2. de vreemdeling die meer dan vier jaar geleden de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling 

heeft gevraagd en die op het ogenblik van de regularisatieaanvraag nog niet in het bezit werd gesteld 

van een uitvoerbare beslissing, 

3. de vreemdeling, deel uitmakend van een gezin met minderjarige kinderen, die de leeftijd hebben om 

school te lopen en die op 1 oktober 1999 in België verbleven, die de erkenning van de hoedanigheid van 

vluchteling heeft gevraagd en die pas na verloop van drie jaar een uitvoerbare negatieve beslissing 

heeft gekregen, 

4. de vreemdeling, deel uitmakend van een gezin met minderjarige kinderen, die de leeftijd hebben om 

school te lopen en die op 1 oktober 1999 in België verbleven, die meer dan drie jaar geleden de 

erkenning van de hoedanigheid van vluchteling heeft gevraagd en die op het ogenblik van de aanvraag 

nog niet in het bezit werd gesteld van een uitvoerbare beslissing;"  

Instructie Turtelboom: 

"Vreemdelingen met een onredelijk lange asielprocedure van 3 jaar (families met schoolgaande 

kinderen) of 4 jaar (alleenstaanden, andere families) voor de asielinstanties" 

Instructie 19.07.2009: 

"Deze situatie betreft de vreemdeling van wie de asielprocedure, aangevuld met de duur van het 

annulatieberoep tegen de beslissing van de asielinstanties bij de Raad van State en/of de procedure 

van onderzoek van de aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in toepassing van het 

oude artikel 9, lid 3 en/of art. 9bis van de vreemdelingenwet, ingediend tijdens of na de asielprocedure, 

reeds minstens 5 jaar duurt of 5 jaar geduurd heeft, omdat de Raad van State (asielaanvraag) of de 

Dienst Vreemdelingenzaken (verblijfsaanvraag) binnen die periode geen beslissing genomen heeft." 

Vreemdelingen kunnen daarnaast ook een andere lange verblijfsprocedure inroepen, aangezien artikel 

9bis Verblijfswet geen enkel critérium ten gronde uitsluit. Ook onredelijke lange beroepsprocedures 

kunnen een onredelijk lange verblijfsprocedure uitmaken en dus in aanmerking komen voor 

regularisatie. 

Verzoekers deden een aanvraag 9ter op 25.02.2014. Op 10.10.2014, d.i. ondertussen bijna 2 jaar 

geleden, werd deze ontvankelijk maar ongegrond verklaard. Er werd beroep ingesteld tegen deze 

beslissing, hetgeen op heden nog steeds hangende is bij de RvV. 

Bijgevolg (zie verder onder punt 2) dienden zij sedert het ingediende beroep tegen de 

ongegrondheidsbeslissing 9ter over een bijlage 35 te beschikken. 

Zij hebben gedurende deze periode met hun minderjarige kinderen legaal kunnen verblijven. Al die tijd 

hebben zij zich kunnen integreren en opleidingen kunnen volgen waardoor zij zichzelf zouden kunnen 

onderhouden, ook de vader indien zijn verblijfs- en gezondheidstoestand het zouden toelaten. 
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Hun kinderen liepen intussen al die tijd school. 

Zoals vermeld heeft verzoeker ernstige psychiatrische problemen. Desondanks slaagde hij er toch in 

zich goed te integreren in de Belgische samenleving. 

Het lange verblijf en de integratie van verzoeker worden afgewimpeld met een gemakkelijke "De 

aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid.", maar het feit dat verzoeker 

intussen bijna 5jaar in België verblijft is deels de eigen fout van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Verzoekster meent dan ook dat de motivering faalt wanneer gesteld wordt dat het aan haarzelf te wijten. 

Verzoekers zagen ook hoe rondom hen mensen de regularisatie van hun verblijf kregen, net omwille 

van langdurige procédures, goede integratie en mogelijkheden op de arbeidsmarkt,... 

Er is sprake van een duidelijke analogie met de situatie van een onredelijke lange asielprocedure met 

schoolgaande kinderen. 

De overheid heeft op deze manier de verwachting en het vertrouwen gewekt bij verzoekers dat zij in 

België zou kunnen blijven. Zowel het rechtszekerheids- als het vertrouwensbeginsel werden dan ook 

geschonden door de weigering van deze aanvraag. 

Het vertrouwensbeginsel kan volgens het Hof van Cassatie ook contra legem worden ingeroepen. 

Voorbeelden hiervan kunnen gevonden worden in de rechtspraak rond fiscaliteit. 

Het Hof van Cassatie verfijnde deze rechtspraak verder en stelde dat in regel de gedragslijn van een 

overheid en de rechtmatige verwachtingen die zij heeft gecreëerd geëerbiedigd dienen te worden. Het 

legaliteitsbeginsel zal vooral spelen wanneer er derde partijen zouden betrokken zijn. 

2. 

Waar in de bestreden beslissing wordt gesteld dat het beroep dat werd ingesteld tegen de 

ongegrondheidsbeslissing 9ter "niet schorsend is" en dat dit om die reden niet kan worden weerhouden 

als buitengewone omstandigheid, merken verzoekers het volgende op. 

Verzoeker verwees naar het arrest CPAS d'Ottignies- Louvain-la-Neuve/ Moussa Abdida van het Hof 

van Justitie dd. 18.12.2014 (C-562/13) . In dat arrest betrof het een beroep tegen een 

ongegrondheidsbelissing 9ter. 

Uit het arrest vloeit voort dat de ernstig zieke vreemdeling die in beroep gaat tegen een weigering van 

zijn 9ter aanvraag met een verdedigbare grief op basis van artikel 5 en 13 Terugkeerrichtlijn (artikel 3 en 

13 EVRM), recht heeft op een beroep met een van rechtswege schorsende werking bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen: 

"43 Wat in de eerste plaats de kenmerken betreft van het beroep dat tegen een terugkeerbesluit als aan 

de orde in het hoofdgeding moet kunnen worden ingesteld, volgt uit artikel 13, lid 1, van richtlijn 

2008/115, gelezen in samenhang met artikel 12, lid 1, van die richtlijn, dat derdelanders een doeltreffend 

rechtsmiddel van beroep of bezwaar wordt toegekend, dat zij kunnen aanwenden tegen een ten aanzien 

van hen genomen terugkeerbesluit. 

44 Artikel 13, lid 2, van die richtlijn bepaalt dat de autoriteit of instantie die bevoegd is om op dat beroep 

te beslissen, de uitvoering van het bestreden terugkeerbesluit tijdelijk kan opschorten, tenzij op grond 

van de nationale wetgeving reeds een tijdelijke opschorting van toepassing is. Het in artikel 13, lid 1, van 

die richtlijn bedoelde beroep hoeft volgens die richtlijn dus niet noodzakelijkerwijze schorsende werking 

te hebben. 

45 De kenmerken van dat beroep moeten evenwel worden bepaald in overeenstemming met artikel 47 

van het Handvest, dat een herbevestiging vormt van het beginsel van effectieve rechterlijke 

bescherming (zie in die zin arresten Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, punt 37, en Agrokonsulting- 04, 

C-93/12, EU:C:2013:432, punt 59) en volgens hetwelk eenieder wiens door het Unierecht gewaarborgde 

rechten en vrijheden zijn geschonden, recht heeft op een doeltreffende voorziening in rechte, met 

inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden. 

46 In dat verband moet worden opgemerkt dat artikel 19, lid 2, van het Handvest met name bepaalt dat 

niemand mag worden verwijderd naar een staat waar een ernstig risico bestaat dat hij aan onmenselijke 

of vernederende behandelingen of bestraffingen wordt onderworpen. 

47 Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens, die volgens artikel 52, lid 3, 

van het Handvest, in aanmerking moet worden genomen bij de uitlegging van artikel 19, lid 2, van dat 

Handvest, volgt dat, hoewel niet-staatsburgers tegen wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, in 

beginsel geen aanspraak kunnen maken op een recht van verblijf op het grondgebied van een staat 

teneinde er medische, sociale of andere hulp en diensten te ontvangen van die staat, het besluit om een 

vreemdeling die aan een ernstige fysieke of psychische ziekte lijdt, te verwijderen naar een land dat 

over minder geschikte middelen beschikt om die ziekte te behandelen dan die waarover die staat 

beschikt, in zeer uitzonderlijke omstandigheden, een bezwaar kan opleveren vanuit het oogpunt van 

artikel 3 EVRM, wanneer dwingende humanitaire overwegingen zich tegen die verwijdering verzetten 

(zie met name EHRM, arrest van 27 mei 2008, N./Verenigd Koninkrijk, § 42).  

48 In de zeer uitzonderlijke gevallen waarin de verwijdering van een derdelander die aan een ernstige 

ziekte lijdt, naar een land waar geen adequate behandeling beschikbaar is, het beginsel van 
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nonrefoulement schendt, verzet artikel 5 van richtlijn 2008/115, gelezen in het licht van artikel 19, lid 2, 

van het Handvest, zich ertegen dat die lidstaten die verwijdering uitvoeren.  

49 Wanneer de uitvoering van een terugkeerbesluit meebrengt dat een derdelander die aan een 

ernstige ziekte lijdt, wordt verwijderd naar een land waar geen adequate behandeling voorhanden is, 

kan er in bepaalde gevallen sprake zijn van schending van artikel 5 van richtlijn 2008/115. 

50 Die zeer uitzonderlijke gevallen worden gekenmerkt door het feit dat de schade die voortvloeit uit de 

verwijdering van een derdelander naar een land waar een ernstig risico bestaat dat hij aan onmenselijke 

of vernederende behandelingen wordt onderworpen, ernstig en onherstelbaar is. Het beroep tegen een 

terugkeerbesluit waarvan de uitvoering voor de betrokken derdelander een ernstig risico inhoudt dat zijn 

gezondheidstoestand op ernstige en onomkeerbare wijze verslechtert, is derhalve alleen dan 

doeltreffend wanneer die derdelander over een beroep met schorsende werking beschikt teneinde te 

waarborgen dat het terugkeerbesluit niet wordt uitgevoerd voordat een grief betreffende een schending 

van artikel 5 van richtlijn 2008/115, gelezen in het licht van artikel 19, lid 2, van het Handvest, door een 

bevoegde autoriteit is onderzocht. Die uitlegging vindt steun in de toelichtingen op artikel 47 van het 

Handvest, volgens welke de eerste alinéa van dat artikel is gebaseerd op artikel 13 EVRM (arrest 

Réexamen Arango Jaramillo e.a./EIB, C-334/12 RX-II, EU:C:2013:134, punt 42). 

52 Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft namelijk geoordeeld dat, wanneer een lidstaat 

besluit om een vreemdeling te verwijderen naar een land ten aanzien waarvan er zwaarwegende 

gronden bestaan om aan te nemen dat hij een ernstig risico loopt te worden onderworpen aan 

behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 EVRM, aan het in artikel 13 gestelde vereiste van een 

daadwerkelijk rechtsmiddel pas is voldaan wanneer de betrokkenen een beroep met van rechtswege 

opschortende werking kunnen instellen tegen de uitvoering van de maatregel op grond waarvan zij 

kunnen worden verwijderd (zie met name EHRM, arresten van 26 april 2007, Gebremedhin/ Frankrijk, § 

67, en 23 februari 2012, Hirsi Jamaa e.a./Italië, § 200). 

53 Uit een en ander volgt dat de artikelen 5 en 13 van richtlijn 2008/115, gelezen in het licht van de 

artikelen 19, lid 2, en 47 van het Handvest, aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen 

een nationale wettelijke regeling die niet voorziet in een beroep met schorsende werking tegen een 

terugkeerbesluit waarvan de uitvoering voor de betrokken derdelander een ernstig risico inhoudt dat zijn 

gezondheidstoestand op ernstige en onomkeerbare wijze verslechtert." 

In casu dienden verzoekers een annulatieberoep in tegen de ongegrondverklaring van haar aanvraag 

9ter, met een verdedigbare grief op grond van artikel 3 EVRM. 

Verzoekers verwijzen tevens naar rechtspraak in kort geding van de Rechtbank van eerste aanleg te 

Luik waarbij de Belgische Staat wordt veroordeeld een bijlage 35 of een Attest van Immatriculatie af te 

leveren in afwachting van de uitspraak door de RW over het ingestelde beroep tegen de ongegronde 

resp. onontvankelijke 9ter ( n° 15/17/C en 15/15/C van 3 maart 2015, stuk 5). Bijgevolg dient ook aan 

verzoeker een AI, minstens bijlage 35 te worden afgeleverd. 

 

De bestreden beslissing gaat echter nergens in op een mogelijke schending van artikel 3 EVRM, terwijl 

verzoekers nochtans uitdrukkelijk naar deze bepaling verwezen en de vader effectief in gevaar zou zijn 

bij een terugkeer. Er werd immers verwezen naar de verdedigbare grief op grond van artikel 3 EVRM 

zoals ontwikkeld in de 9ter procédure. 

Daar waar in de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoekers dienden aan te tonen dat hun 

situatie overeenkomsten heeft met de situatie in het arrest van het Hof van Justitie, merken verzoekers 

op dat zij in hun aanvraag wel degelijk de analogie hebben aangetoond: 

"Haar echtgenoot was in Armenië politieagent maar kampt met een zware depressie waarvoor 

momenteel nog steeds een procédure 9ter hangende is in graad van beroep. Verzoekster ondersteunt 

haar echtgenoot affectief, materieel en moreel. Het is mevrouw die volledig alleen instaat voor het hele 

gezin. Het feit dat haar echtgenoot gelet op zijn ziekte afhankelijk is van de zorg die hij van zijn 

echtgenote ontvangt maakt op zich een buitengewone omstandigheid uit. Deze afhankelijkheid maakte 

het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk voor verzoekster om een verblijfsaanvraag in te gaan dienen bij de 

Belgische ambassade in Armenië. Het beroep dat werd ingesteld tegen de ongegrondheidsbeslissing 

van de 9ter aanvraag is schorsend en dient ook om die reden weerhouden te worden als buitengewone 

omstandigheid in hoofde van verzoekers, gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie dd. 

18.12.2014 in het arrest CPAS d'Ottignies- Louvain-la-Neuve/ Moussa Abdida van het Hof van Justitie 

(C-562/13). Uit het arrest vloeit voort dat de ernstig zieke vreemdeling die in beroep gaat tegen een 

weigering van zijn 9ter aanvraag met een verdedigbare grief op basis van artikel 5 en 13 

Terugkeerrichtlijn (artikel 3 en 13 EVRM), recht heeft op een beroep met een van rechtswege 

schorsende werking bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. In casu diende verzoekers een 

annulatieberoep in tegen de ongegrondverklaring van de aanvraag 9ter, met een verdedigbare grief op 

grond van artikel 3 EVRM. Verzoekers voegen in bijlage een attest van de psychiater waaruit blijkt dat 

hij tot op heden wordt opgevolgd op regelmatige basis." 
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Daar waar in de bestreden beslissing wordt verwezen naar het voorgelegde attest van psychiater R(…), 

merken verzoekers op dat gedaagde zich in de plaats van een gespecialiseerde arts stelt door 

te oordelen dat "uit dit attest blijkt niet dat het voor betrokkene onmogelijk is om omwille van de 

medische situatie van de heer H(…) te reizen en terug te keren". Dit maakt vanzelfsprekend geen 

afdoende toetsing uit van artikel 3 EVRM. 

Dat de bestreden beslissing ook om deze reden dient te worden vernietigd. 

3. 

Wat betreft de schending van artikel 8 EVRM, merken verzoekers op dat de bestreden beslissing ook 

hier geen rekening houdt met de medische situatie waarin verzoeker zich bevindt. Nochtans werd 

duidelijk uiteengezet dat verzoeker affectief, materieel en moreel wordt ondersteund door zijn vrouw en 

kinderen en dat mevrouw volledig alleen instaat voor het hele gezin.  

Het feit dat haar echtgenoot gelet op zijn ziekte afhankelijk is van de zorg van zijn echtgenote maakt op 

zich een buitengewone omstandigheid uit, maar werd genegeerd door gedaagde.” 

 

2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, alsook artikel 62 van de Vreemdelingenwet, verplichten de overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op 

een “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering 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 belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de 

voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf 

de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of 

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

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

beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden. (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, 

Staelens) 

 

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).  

 

Het vertrouwensbeginsel kan verder worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk 

bestuur krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de 

overheid, of op toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 

februari 2001, nr. 93.104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een 

rechtsonderhorige gewekte rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 

28 januari 2008, nr. 179.021). 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

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

kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

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

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

 

2.3. Eén en ander moet worden onderzocht in het licht van de rechtsgrond van de bestreden beslissing:  

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

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

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Artikel 9bis van diezelfde wet luidt als volgt: 

 

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

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 

minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven. (…)” 

 

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

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

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

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

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

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

buitenland rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 

 

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

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De “buitengewone omstandigheden” 

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

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

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

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

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

op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, vereist dus vanwege de overheid een dubbel 

onderzoek:   

 

1° wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het bekomen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard; 

2° wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de verwerende partij over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

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

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

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

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

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

het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

De bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet onontvankelijk. In casu is dus de vraag aan de orde of de verwerende partij 

genoegzaam kon oordelen of verzoeker afdoende aannemelijk heeft gemaakt dat het voor hem 

onmogelijk, dan wel bijzonder moeilijk is om hun aanvraag te doen vanuit zijn land van oorsprong of het 

land waar hij gemachtigd is te verblijven. 

 

2.4. De verzoekende partijen verwijzen naar de wet van 22 december 2009, de instructie van minister 

Turtelboom van 26 maart 2009 en de instructie van 19 juli 2009, waar een lange duur van 

verblijfsprocedures als basis voor de regularisatie van illegaal verblijf werd aangehaald stellen dat deze 

als leidraad kunnen worden genomen.  

 

Dienaangaande moet vooreerst worden vastgesteld dat de wet van 22 december 2009 een eenmalige 

regularisatieoperatie in zich droeg, die niet meer dienstig kan worden ingeroepen nu zij niet van 

toepassing is op de huidige aanvraag. Voorts moet erop worden gewezen dat de staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid op 19 juli 2009 instructies had opgesteld waarin criteria werden opgesomd voor 
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het gegrond verklaren van de aanvraag en de toekenning van een verblijfsmachtiging. De criteria van de 

instructie van minister Turtelboom van 26 maart 2009 werden integraal overgenomen in deze van 19 juli 

2009. Deze instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd bij arrest van de Raad van State nr. 198 769 van 

9 december 2009 omdat ze “het mogelijk maakt dat vreemdelingen die zich in de daarin omschreven 

voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden aan te tonen dat er in hun geval buitengewone 

omstandigheden voorhanden zijn, terwijl enkel de wetgever dit vermag te doen”, omdat “door dit in de 

bestreden instructie te doen, een aan de wetgever voorbehouden domein wordt betreden” en omdat “uit 

het bovenstaande volgt dat de bestreden instructie voor vernietiging vatbaar is aangezien ze een 

nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt”. De vernietigde instructie werd ingevolge de 

vernietiging ervan ex tunc uit het rechtsverkeer gehaald, zodat de verwerende partij er geen toepassing 

van kon maken. 

 

Zelfs zo de verzoekende partijen de hiervoor genoemde juridische instrumenten slechts als leidraad 

willen nemen, dan nog kan de Raad er niet aan voorbijgaan dat zij daarmee in wezen de wettelijk 

vastgelegde voorwaarde dat vooreerst buitengewone omstandigheden moeten worden aangetoond aan 

de kant willen schuiven. Verzoekers vinden dan wel dat een schending van het rechtszekerheids- en 

vertrouwensbeginsel aan de orde is, onder verwijzing naar de inhoud van de wet en de omzendbrieven, 

maar de loutere verwijzing naar een beginsel van behoorlijk bestuur laat niet toe af te wijken van een 

door de wetgever voorziene norm (cf. Cass.12 december 2005, AR C040157F). Het 

vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel laten als beginselen van behoorlijk bestuur het 

bestuur dus niet toe om deze beginselen contra legem toe te passen (P. POPELIER, 'Beginselen van 

behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie van de normen', in I. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME (ed.), Beginselen van behoorlijk bestuur, 2006, Die Keure, Brugge, 33). Het 

wettelijkheidsbeginsel, dat rechtstreeks is gegrond op artikel 159 van de Grondwet, primeert immers. 

 

Verzoekers wijzen op hun integratie en het feit dat zij rondom zich mensen hebben geregulariseerd zien 

worden net omwille van langdurige procedures, goede integratie en mogelijkheden op de arbeidsmarkt, 

maar tonen niet aan dat deze mensen zich in analoge omstandigheden zouden hebben bevonden. In de 

mate waarin de verzoekende partijen met hun argumentatie aangeven dat zij het gelijkheidsbeginsel 

geschonden achten, dient erop te worden gewezen dat geen beroep kan worden gedaan op het 

gelijkheidsbeginsel om een onwettige toestand te verantwoorden of te bestendigen. Het is aldus niet 

relevant dat andere vreemdelingen zouden zijn geregulariseerd zonder dat daarbij buitengewone 

omstandigheden zouden zijn aangetoond.  

 

De Raad stelt nog vast dat verzoekers zelf verwijzen naar het arrest van de Raad van State van 9 

december 2009 waarin wordt geoordeeld dat 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, is 

ingediend (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Verzoekers maken niet aannemelijk waarom daar in 

hun geval anders over zou moeten worden gedacht. 

 

2.5. Verzoekers stellen voorts dat de bestreden beslissing nergens ingaat op een mogelijke schending 

van artikel 3 van het EVRM terwijl zij uitdrukkelijk naar deze bepaling hebben verwezen en de vader 

effectief in gevaar zou zijn bij terugkeer. Er werd immers, zo stellen zij, verwezen naar de verdedigbare 

grief op grond van artikel 3  van het EVRM zoals ontwikkeld in de 9ter-procedure. De gemachtigde 

spreekt zich ook uit in de plaats van de gespecialiseerde arts door te oordelen dat uit het voorgelegde 

attest niet blijkt dat het voor verzoeker onmogelijk is om te reizen en terug te keren, menen  zij.  Ook 

stellen zij dat een beroep tegen een ongegrondheidsbeslissing in de zin van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet van rechtswege schorsende werking heeft bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Zij steunen zich daarvoor op het arrest Abdida van het 

Hof van Justitie van de Europese Unie aan (HvJ 18 december 2014, C-562/13) en stellen dat de 

motivering dienaangaande in de bestreden beslissing dus niet deugdelijk is.  

 

In de aanvraag werd het volgende uiteengezet: 

 

“Haar echtgenoot was in Armenië politieagent maar kampt met een zware depressie waarvoor 

momenteel nog steeds een procedure 9ter hangende is in graad van beroep. Verzoekster ondersteunt 

haar echtgenoot affectief, materieel en moreel. Het is mevrouw die volledig alleen instaat voor het hele 

gezin. 
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Het feit dat haar echtgenoot gelet op zijn ziekte afhankelijk is van de zorg die hij van zijn echtgenote 

ontvangt maakt op zich een buitengewone omstandigheid uit. Deze afhankelijkheid maakte het zeer 

moeilijk of zelfs onmogelijk voor verzoekster om een verblijfsaanvraag in te gaan dienen bij de Belgische 

ambassade in Armenië. 

Het beroep dat werd ingesteld tegen de ongegrondheidsbeslissing van de 9ter aanvraag is schorsend 

en dient ook om die reden weerhouden te worden als buitengewone omstandigheid in hoofde van 

verzoekers, gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie dd. 18.12.2014 in het arrest CPAS 

d'Ottignies- Louvain-la- ' Neuve/ Moussa Abdida van het Hof van Justitie (C-562/13). Uit het arrest vloeit 

voort dat de ernstig zieke vreemdeling die in beroep gaat tegen een weigering van zijn 9ter aanvraag 

met een verdedigbare grief op basis van artikel 5 en 13 Terugkeerrichtlijn (artikel 3 en 13 EVRM), recht 

heeft op een beroep met een van rechtswege schorsende werking bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. In casu diende verzoekers een annulatieberoep in tegen de 

ongegrondverklaring van de aanvraag 9ter, met een verdedigbare grief op grond van artikel 3 EVRM. 

Verzoekers voegen in bijlage een attest van de psychiater waaruit blijkt dat hij tot op heden wordt 

opgevolgd op regelmatige basis.” 

 

 

De bestreden beslissing stelt dienaangaande het volgende: 

 

“Verder halen betrokkenen aan dat de heer H(…) kampt met een zware depressie en dat hij afhankelijk 

is van de zorg die hij van zijn echtgenote ontvangt. Ter staving leggen betrokkenen een attest van hun 

behandelende psychiater, dokter J. R(…), voor. Dit attest werd opgemaakt op 19.02.2016. Echter, uit dit 

attest blijkt niet dat het voor betrokkenen onmogelijk is om omwille van de medische situatie van de heer 

H(…) te reizen en terug te keren naar hun land van herkomst om via de gewone procedure een 

aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. Ook dient er opgemerkt te worden dat de verplichting 

om terug te keren naar het land van herkomst om via de gewone procedure een aanvraag om 

machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin geldt zodat de zorg die de echtgenote van de heer 

H(…) aan hem toedient gewaarborgd blijft. Volledigheidshalve dient er tevens opgemerkt te worden dat 

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

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

verblijvende personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire 

redenen een verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij 

verblijven, aan de andere kant het artikel 9ter als een unieke procedure voor in België verblijvende 

personen met een medische aandoening. De hier aangehaalde medische elementen vallen buiten de 

context van artikel 9bis en derhalve kan in dit verzoek aan deze medische argumenten geen verder 

gevolg worden gegeven (RVV Arrest nr. 75.380 van 17.02.2012 en RVV Arrest nr. 80.233 van 

26.04.2012). “ 

 

En 

 

“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 dienen betrokkenen hun 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.” 

 

En 

 

“Ook blijkt uit het administratief dossier dat betrokkenen reeds zes aanvragen op basis van art. 9ter 

hebben ingediend, dewelke allen negatief werden afgesloten. Op 25.02.2014 dienden betrokkenen een 

laatste aanvraag art. 9ter in. Deze aanvraag werd op 10.10.2014 ontvankelijk doch ongegrond 

verklaard, aan betrokkenen betekend op 31.10.2014. Tegen deze beslissing dienden betrokkenen een 

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dewelke nog hangende is. Echter, in 

tegenstelling tot wat de advocate van betrokkenen beweert, heeft dit beroep geen schorsende werking. 

Voor wat betreft de verwijzing naar een arrest van het Hof van Justitie d.d. 18.12.2014 hieromtrent dient 

er opgemerkt te worden dat het aan betrokkenen is 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 

betrokkenen verkeren analoog (of commensurabel) zijn met degene waaraan zij refereren.” 
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Verzoekers hebben verwezen naar hun aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en 

het daar aangevoerde artikel 3 van het EVRM. De verwerende partij heeft daarop gewezen op het feit 

dat deze aanvraag ongegrond werd bevonden bij beslissing van 10 oktober 2014. Verzoekers tonen niet 

aan dat de gemachtigde één en ander niet afdoende zou hebben onderzocht of er niet adequaat over 

zou hebben gemotiveerd, nu zij niet betwisten dat de procedure op grond van artikel 9ter in wezen de 

geëigende procedure is voor personen met medische problemen en zij, behoudens het attest dat hierna 

nog zal aan bod komen, geen andere gegevens hebben aangebracht nu zij slechts hebben verwezen 

naar de aanvraag om medische regularisatie. Een en nader klemt des te meer nu het louter instellen 

van een annulatieberoep tegen deze beslissing van 10 oktober 2014 geen omkering meebrengt van het 

vermoeden dat een administratieve rechtshandeling, tenminste zolang ze niet is vernietigd, moet 

worden geacht wettig te zijn (RvS 30 juni 2016, nr. 235.280, vzw Aéroclub De Hesbaye). Dit voorrecht - 

het zogenaamde “privilège du préalable” - geldt ook voor bestuurshandelingen die genomen worden in 

het kader van de Vreemdelingenwet.  

 

Voorts, wat de verwijzing naar het arrest Abdida betreft en de vermeende schorsende werking van het 

voormelde beroep tegen de beslissing aangaande de aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, blijkt nergens uit de stukken van het dossier dat de verzoekende partijen naar 

aanleiding van die aanvraag legaal in het Rijk zouden hebben verbleven op grond van een attest van 

immatriculatie. Ze werd immers op 10 oktober 2014 ontvankelijk en meteen ongegrond verklaard.  

 

Verder is de Raad geen bepaling en al evenmin rechtspraak bekend in de Vreemdelingenwet die 

bepaalt dat het beroep dat wordt ingediend tegen een weigeringsbeslissing over een aanvraag op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet schorsende werking heeft. Daargelaten de vraag of 

verzoekers middel niet neerkomt op een wetskritiek waarvoor de Raad niet bevoegd is, moet erop 

worden gewezen dat in het arrest Abdida wordt gesteld: “Uit een en ander volgt dat de artikelen 5 en 13 

van richtlijn 2008/115, gelezen in het licht van de artikelen 19, lid 2, en 47 van het Handvest, aldus 

moeten worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale wettelijke regeling die niet voorziet in 

een beroep met schorsende werking tegen een terugkeerbesluit waarvan de uitvoering voor de 

betrokken derdelander een ernstig risico inhoudt dat zijn gezondheidstoestand op ernstige en 

onomkeerbare wijze verslechtert.”  Dit arrest heeft dus betrekking op de eventuele schorsende werking 

van een beroep tegen een terugkeerbesluit in een situatie waar de gezondheidstoestand van de 

betrokkene in het gedrang is, zodat de verzoekende partijen niet kunnen worden bijgetreden waar zij 

stellen dat eruit zou volgen dat tegen een weigeringsbeslissing  inzake een aanvraag ingediend op 

grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet een beroep moet openstaan met automatisch 

schorsende werking. 

 

Het bij de RvV hangende beroep waarnaar verzoekers verwijzen is gericht tegen de beslissing tot 

ongegrond verklaring van een aanvraag tot medische regularisatie, doch niet tegen een 

terugkeerbesluit, zodat alleen al om die reden de argumentatie van verzoekers niet opgaat. Verzoekers 

tonen evenmin aan dat zij überhaupt een beroep hebben ingediend tegen een terugkeerbesluit. Dat zij 

derhalve in het bezit hadden moeten worden gesteld van een AI of een bijlage 35 in afwachting van de 

uitspraak over de 9ter, is in casu niet aangetoond. Zij maken dus niet aannemelijk dat de geviseerde 

motivering niet deugdelijk zou zijn: in de zaak Abdida was er wel degelijk sprake van een aangevochten 

terugkeerbesluit, terwijl dat thans niet het geval is. Deze rechtspraak kan dan ook niet onverminderd 

toepassing vinden in de voorliggende zaak, zoals de verwerende partij terecht heeft gesteld. De 

verwijzing naar de rechtspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Luik doet aan het gestelde geen 

afbreuk.   

 

Nog steeds wat de medische problematiek betreft, betogen verzoekers dat de gemachtigde zich 

uitspreekt in de plaats van de gespecialiseerde arts door te oordelen dat uit het voorgelegde medisch 

attest niet blijkt dat het voor verzoeker onmogelijk is om te reizen en terug te keren.  

 

Het attest waarvan sprake, luidt als volgt: 

 

“Ik verklaar dat deze man bij mij op raadpleging komt op regelmatige basis sinds 5/6/2014, en dit om 

noodzakelijke medische redenen. Hij neemt ook medicatie waarvan het effect dient te worden 

opgevolgd, en die regelmatig moet worden voorgeschreven.” 

 

In tegenstelling tot wat verzoekers menen, neemt de gemachtigde hier niet de plaats in van de 

geneesheer en gaat hij niet over tot een medische beoordeling. Hij stelt alleen vast dat “uit dit attest […] 

niet [blijkt] dat het voor betrokkenen onmogelijk is om omwille van de medische situatie van de heer 
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H(…) te reizen en terug te keren naar hun land van herkomst om via de gewone procedure een 

aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen.”. Verzoekers brengen geen concrete argumenten bij 

waaruit zou blijken dat de gemachtigde de inhoud van dit attest niet correct of op kennelijk onredelijke 

wijze zou hebben beoordeeld.  

 

2.6. Ten slotte betogen verzoekers nog dat er een schending van artikel 8 van het EVRM plaatsvindt nu 

de bestreden beslissing geen rekening houdt met de medische situatie van verzoeker gezien in de 

aanvraag duidelijk werd uiteengezet dat verzoekende partij affectief, materieel en moreel wordt 

ondersteund door zijn en kinderen en dat mevrouw alleen instaat voor het gehele gezin en zij volledig 

instaat voor de zorg van haar echtgenoot. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de Wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen.” 

 

In de bestreden beslissing kan duidelijk worden gelezen dat de verplichting om terug te keren naar het 

land van herkomst om daar de reguliere procedure te starten voor het hele gezin geldt waardoor er geen 

verbreking van familiale banden is. Verzoekende partij toont dan ook op geen enkele manier aan op 

welke manier er dan wel een schending van artikel 8 van het EVRM plaatsvindt, nu mevrouw dezelfde 

zorg kan verlenen in het land van herkomst als op het Belgische grondgebied. Ook te dezen moet 

worden vastgesteld dat verzoekers niet aantonen dat hierover niet deugdelijk werd gemotiveerd;  

 

2.7. Het enig middel is in geen van zijn onderdelen gegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien november tweeduizend zestien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


