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 nr. 178 354 van 24 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, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigster van haar 

minderjarige kinderen X, X en X, die verklaren van Rwandese nationaliteit te zijn, op 16 augustus 2016 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 8 juli 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 en van de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten van 8 juli 2016. 

 

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 21 september 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

13 oktober 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

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

de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De eerste bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 23.05.2014 (en de 

aanvullingen van 24.07.2015 en 11.12.2015) werd ingediend door: 

 

[…] 
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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. 

 

De elementen van integratie (dat betrokkene Frans spreekt en Nederlandse taallessen heeft gevolgd, 

een vrienden- en kennissenkring heeft uitgebouwd, een integratiecursus heeft gevolgd en werkbereid 

zou zijn) kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze behoren tot 

de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 

2009, nr. 198.769). 

 

Wat betreft het argument dat betrokkene nooit op één of andere wijze schade heeft berokkend aan de 

Belgische Staat of aan de gemeenschap, dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in 

België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

Betrokkene vroeg op 31.10.2006 asiel in België aan. Deze asielaanvraag werd op 28.02.2008 

afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire 

bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Op 13.05.2009 vroeg ze een tweede keer 

asiel aan. Deze asielaanvraag werd op 19.05.2009 afgesloten met een beslissing tot weigering van in 

overwegingname door de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze beslissing ging gepaard met een bevel om 

het grondgebied te verlaten. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten en verbleef geruime tijd illegaal in België. Enkel na een ontvankelijk verklaarde 

aanvraag art. 9ter op 30.01.2014 werd ze nog eens in het bezit gesteld van een attest van 

immatriculatie. Doch, op 6.10.2014 werd de aanvraag art. 9ter afgesloten met een ongegronde 

beslissing. Betrokkene diende ook te weten dat het attest van immatriculatie geen verblijfstitel was, 

maar enkel een proceduredocument dat bewijst dat een aanvraag om machtiging tot verblijf om 

medische redenen ontvankelijk verklaard was en nog in behandeling was. 

Betrokkene wist aldus dat haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en de ontvankelijk verklaarde aanvraag art. 9ter en dat zij bij een negatieve beslissing 

het land diende te verlaten. Betrokkene verblijft echter nog steeds illegaal op het Belgische 

grondgebied. 

 

De duur van de asielprocedures - namelijk iets minder dan 1 jaar en 4 maanden voor de eerste en 6 

dagen 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 betrokkene ipso facto geen recht op verblijf 

(Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000). 

 

Betrokkene legt schoolattesten van haar kinderen voor. Doch, er dient opgemerkt te worden dat 

kinderen jonger dan 6 jaar niet school- of leerplichtig zijn in België. In de kantlijn kan nog opgemerkt 

worden dat betrokkene tevens niet aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Dit vormt aldus geen buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkene stelt dat een terugkeer gevaarlijk en onverantwoord zou zijn door de onveilige situatie in 

Rwanda; dit kan echter niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar het om een 

verwijzing naar een algemene toestand gaat en betrokkene geen persoonlijke bewijzen levert dat haar 

leven in gevaar zou zijn. De loutere vermelding volstaat niet om als buitengewone omstandigheid 

aanvaard te worden. 

 

Wat betreft het feit dat haar zoontje Ryan een ernstige nieraandoening heeft en de daarvoor ingediende 

aanvraag art. 9ter. Vooreerst dient gesteld dat de aanvraag art. 9ter van 12.11.2013 werd afgesloten 

met een ongegronde beslissing art. 9ter op 6.10.2014. Ten tweede dient te worden opgemerkt dat het 

voorgelegde medische attest en de brief van het UZ Gent dateren van 9.10.2013 en dat er geen 

recentere attesten werden toegevoegd. Dit element vormt aldus geen buitengewone omstandigheid 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

waardoor betrokkene niet tijdelijk kan terugkeren, met haar kinderen, om een aanvraag om machtiging 

tot verblijf in te dienen. 

 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft, kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 

van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van 

herkomst betekent geen breuk van de (familiale) relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering 

van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

 

Tot slot, betrokkene stelt geen (sociale) band meer te hebben met Rwanda. Het lijkt erg onwaarschijnlijk 

dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar zij 

voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van haar aanvraag tot 

machtiging tot verblijf. Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren en via de reguliere weg 

een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. Het staat betrokkene vrij hiertoe een beroep te 

doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een 

terugreis. Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer 

naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen 

bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende 

bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding 

te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. Hierdoor kan de bewering dat betrokkene 

niets meer zou hebben niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. “ 

 

1.2. De tweede bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

Mevrouw: 

[…] 

 

en de minderjarige kinderen […] 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

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

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

 

Reden van de beslissing: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

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

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In het eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

en van de materiële motiveringsplicht in het licht van deze bepaling. Zij betoogt onder meer dat haar 

zoon R.(…) om medische redenen niet kan terugkeren naar Rwanda en stelt dat de verwerende partij 

wist dat een beroep hangende is tegen de beslissing die werd genomen ingevolge de aanvraag om 

medische regularisatie die op grond van artikel 9ter werd ingediend. Zij herhaalt ook de argumenten die 

zij in het kader van dat beroep had uiteengezet.  

 

2.2. De verwerende partij repliceert hierop als volgt: 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

“Verwerende partij heeft vooreerst de eer op te merken dat aangaande de medische toestand van 

verzoeksters minderjarige zoon Ryan zij hiervoor beroep kan doen op de daartoe geëigende procedure. 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster dit reeds gedaan heeft en er wordt hieromtrent 

eveneens gemotiveerd in de beslissing 9bis. 

Verder merkt verwerende partij op dat geen enkele wettelijke bepaling het schorsende karakter toekent 

aan de aanvraag ingediend op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Ook de rechtspraak kent geen opschortende werking toe aan het indienen van een aanvraag 9bis van 

de Vreemdelingenwet. 

Zo stelt de Raad in arrest nr. 168 367 van 26 mei 2016: 

“Waar de verzoekende partijen wijzen op een hangende beroepsprocedure tegen een 

ongegrondheidsbeslissing van een aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in het 

kader van de buitengewone omstandigheden, wijst de Raad er op dat uit een het administratief 

onderzoek blijkt dat op 3 juni 2013 een definitieve ongegrondheidsbeslissing is genomen inzake de 

aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Het feit dat de verzoekende partijen tegen 

deze beslissing beroep hebben ingediend, zorgt er niet voor dat de verwerende partij niet kan 

vertrouwen op de genomen beslissing. Bovendien heeft een dergelijk beroep geen schorsende werking, 

waardoor het niet duidelijk is waarom de verwerende partij zou moeten wachten op een arrest van de 

Raad inzake de aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.” 

Uit het administratief dossier is gebleken dat de door verzoekende partij ingediende medische 

regularisatieaanvraag 9ter negatief werd afgesloten en dit element geen buitengewone omstandigheid 

uitmaakt die verzoekster verhindert om terug te keren naar haar land van herkomst om daar haar 

verblijfsaanvraag, via de geëigende procedure in te dienen.” 

 

2.3. 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). 

 

Met de thans bestreden beslissing wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet  beoordeeld.  

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

Minister of zijn gemachtigde. 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

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

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

 

Artikel 9bis van diezelfde wet luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

worden afgegeven. (…)” 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De “buitengewone omstandigheden” 

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

maanden wordt verleend, maar om te verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet in het 
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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. Als typische buitengewone omstandigheden kunnen 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 bekomen, ernstige ziekte enz … Omstandigheden echter 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, betreffen de gegrondheid van de 

aanvraag en kunnen derhalve niet verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is 

ingediend (RvS 9 december 2009, nr. 198.769).  

 

2.4. 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 

kon oordelen of verzoekster afdoende aannemelijk heeft gemaakt dat het voor haar en haar kinderen 

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

land waar zij gemachtigd zijn te verblijven. 

 

Het in casu geviseerde motief in de eerste bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“Wat betreft het feit dat haar zoontje Ryan een ernstige nieraandoening heeft en de daarvoor ingediende 

aanvraag art. 9ter. Vooreerst dient gesteld dat de aanvraag art. 9ter van 12.11.2013 werd afgesloten 

met een ongegronde beslissing art. 9ter op 6.10.2014. Ten tweede dient te worden opgemerkt dat het 

voorgelegde medische attest en de brief van het UZ Gent dateren van 9.10.2013 en dat er geen 

recentere attesten werden toegevoegd. Dit element vormt aldus geen buitengewone omstandigheid 

waardoor betrokkene niet tijdelijk kan terugkeren, met haar kinderen, om een aanvraag om machtiging 

tot verblijf in te dienen.” 

 

Hoewel de verwerende partij in haar nota stelt dat de verzoekende partij zich moet wenden tot de 

geëigende procedure indien zij medische redenen wenst in te roepen, moet er in eerste instantie op 

worden gewezen dat dit niet als dusdanig wordt uiteengezet in de eerste bestreden beslissing. Wél heeft 

de gemachtigde verwezen naar –en zich aangesloten bij- de beslissing van 6 oktober 2014 houdende 

het afwijzen van de aanvraag om medische regularisatie.  

 

Ter zake moet worden vastgesteld dat de beslissing van 6 oktober 2014, waarbij de aanvraag op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond werd verklaard, werd vernietigd bij arrest nr. 

178 353 van 24 november 2016. Door deze vernietiging wordt deze beslissing geacht nooit te hebben 

bestaan. Het motief waarin de verwerende partij verwijst naar de vernietigde beslissing kan derhalve 

niet worden aangehouden. Aangezien reeds eerder werd verwezen naar de rechtspraak van de Raad 

van State waarin wordt geoordeeld dat een ernstige ziekte mogelijks een buitengewone omstandigheid 

kan uitmaken, en gelet op het feit dat in de beslissing die aanleiding heeft gegeven tot het voormelde 

vernietigingsarrest nooit werd vastgesteld dat het om een banale ziekte zou gaan, kan niet anders dan 

worden vastgesteld dat de eerste bestreden beslissing moet worden vernietigd.  
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2.5. Wat het bevel om het grondgebied te verlaten betreft, moet erop worden gewezen dat de aanvraag 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet op 30 januari 2014 ontvankelijk werd verklaard, en 

dat verzoekster en haar kinderen aldus, na de vernietiging van de ongegrondheidsbeslissing, 

terugvallen op het destijds verleende attest van immatriculatie. Dit houdt dit in dat de betrokkenen een, 

weliswaar tijdelijk en precair, verblijfsrecht krijgen in afwachting van de behandeling van de aanvraag,  

hetgeen niet te verzoenen is met het bevel om het grondgebied te verlaten. De tweede bestreden 

beslissing moet dan ook worden vernietigd.  

 

3. Korte debatten 

 

De bestreden beslissing moet worden vernietigd.  Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 

van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 8 juli 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 en de beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten van 8 juli 2016, worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig 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 

 


