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 nr. 187 751 van 30 mei 2017 

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 en X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn, op 29 april 2014 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 13 maart 

2014 waarbij een 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. 

 

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 22 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. HALSBERGHE, die verschijnt voor de verzoekende partijen 

en van advocaat L. VAN DE PUTTE, 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. Verzoekers dienen bij schrijven gedateerd op 3 januari 2013 een aanvraag in om te worden 

gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk 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. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 13 maart 2014 de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard. 

Deze beslissing, die verzoekers op 3 april 2014 ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 04.01.2013 werd 

ingediend en op 29.03.2013 en op 07.10.2013 werd aangevuld door : 

[S., E.] [R.R.: …] 

geboren te […] op […] 

overleden te Oostende op 26.01.2013 

[A., R. A.] [R.R. …] 

geboren te […] op […] 

[S., E.] [R.R. …], 

geboren te […] op […] 

nationaliteit: Rusland (Federatie van) 

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 september2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

Redenen: 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid 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. 

Ter ondersteuning van hun aanvraag om machtiging tot verblijf, beroepen betrokkenen zich op de 

instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 

15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (arrest 198.769 van 

09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer 

van toepassing. 

Voor wat hun beroep op artikel 3 EVRM betreft, merken we op dat ze niet aantonen op welke wijze dit 

artikel geschonden zou zijn bij een terugkeer naar hun land van herkomst. Ze tonen niet aan dat 

terugkeer het risico inhoudt van een onmenselijke behandeling. 

Het feit dat verzoeker sinds juni 2007 en zijn dochter sinds november 2009 in België verblijven, 

geïntegreerd zouden zijn, getuigenverklaringen voorleggen, Nederlands leren en spreken, diverse 

cursussen en opleidingen gevolgd hebben en verzoeker gewerkt heeft en kennis heeft die tot 

knelpuntberoepen behoort, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt 

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

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

Het feit dat het kind [E.] hier naar school gaat in de Latijnse richting en goede resultaten haalt, kan niet 

aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat zij niet in het 

land van herkomst naar school kan gaan. Ze tonen niet aan dat terugkeer een schending inhoudt van 

artikel 9, 29 of 29 van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. We merken bovendien 

op dat het kind intussen meerderjarig is geworden zodat dit verdrag niet van toepassing is. 

Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Hun asielaanvraag 

werd afgesloten op 27.01.2012 met de beslissing ‘weigering vluchtelingenstatus -weigering subsidiaire 

bescherming’ door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het feit dat er een zekere 

behandelingsperiode is, geeft aan betrokkenen ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest 

nr 89980 van 02.10.2000) 

Bovendien dient er gewezen te worden op het feit dat verzoeker in eerste instantie erkend werd door de 

Belgische asielinstanties maar dat zijn vluchtelingenstatus werd ingetrokken nadat was gebleken dat hij 

valse verklaringen had afgelegd. Hij heeft dus via frauduleuze verklaringen getracht de Belgische 

overheid te misleiden. Enige duurtijd in de behandeling van hun asielprocedure kan dan ook niet in 

rekening gebracht worden. 

Wat het overlijden van verzoekster betreft, merken we op dat dit betrokkenen er niet van weerhoudt om 

de verblijfsaanvraag in het land van herkomst in te dienen. 

Ze beroepen zich ook op artikel 8 EVRM. Dit artikel is hier echter niet van toepassing, daar ze niet 

aantonen dat er nog andere gezinsleden van hen in België verblijven. 

Ze stellen ook dat ze niet voldoende middelen hebben om terug te keren. Aangezien ze dit niet 

aantonen, hebben we dit argument niet in hun voordeel weerhouden.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep 
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2.1. De Raad duidt ambtshalve dat, overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet, 

de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad kunnen worden gebracht door de 

vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang.  

 

Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij voornoemd artikel 39/56 in de Vreemde-

lingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie 

van het begrip belang kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan hetzelfde 

begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijk-

heid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413).  

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

zeker en actueel zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037). Opdat de verzoekende partij een belang zou 

hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd is door de bestreden rechtshandeling en dat zij 

een nadeel ondervindt. Daarenboven is vereist dat de nietigverklaring van de bestreden beslissing de 

verzoekende partij een rechtstreeks voordeel oplevert (cf. in dezelfde zin de vaste rechtspraak van de 

Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak: RvS 9 september 2009, nr. 195.843; RvS 27 januari 

2010, nr. 200.084; RvS 12 september 2011, nr. 215.049). Het belang waarvan een verzoekende partij 

blijk moet geven, moet bestaan op het ogenblik van het indienen van het annulatieberoep tot op het 

ogenblik van de uitspraak (RvS 27 januari 2010, nr. 200.084). 

 

2.2. De Raad benadrukt dat het aan de verzoekende partij toekomt om, wanneer haar belang op grond 

van relevante gegevens in vraag wordt gesteld, daarover een standpunt in te nemen en het actuele 

karakter van haar belang aan te tonen (RvS 18 december 2012, nr. 221.810). 

 

2.3. Uit bijkomend door verweerder bijgebrachte informatie blijkt dat verzoeker op 23 augustus 2016 een 

nieuwe verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet indiende die op 16 

december 2016 werd ingewilligd. Verzoeker is in het bezit gesteld van een elektronische A-kaart geldig 

tot 27 december 2017. Dit gegeven wordt door verzoeker ter terechtzitting bevestigd. Aldus blijkt niet dat 

verzoeker actueel nog het vereiste belang heeft bij huidig beroep, nu een nieuwe verblijfsaanvraag op 

dezelfde grond alsnog ontvankelijk werd verklaard en werd ingewilligd. Ter terechtzitting gevraagd naar 

zijn actueel belang bij het beroep gelet op de inwilliging van de latere verblijfsaanvraag stelt hij zich te 

gedragen naar de wijsheid. De Raad stelt vast dat verzoeker niet duidt welk concreet voordeel een 

eventuele nietigverklaring van de bestreden beslissing hem nog kan opleveren en niet aantoont dat hij 

nog een actueel belang heeft bij het aanvechten van de thans bestreden beslissing. Er dient derhalve te 

worden besloten dat het ingestelde beroep tot nietigverklaring, wat verzoeker betreft, onontvankelijk is.  

 

2.4. Het belang van verzoekster bij huidig beroep blijft evenwel overeind, nu niet blijkt dat ook zij in-

tussen een verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft verkregen.  

 

3. Onderzoek van het beroep wat verzoekster betreft 

 

3.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 9bis, 9ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Zij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“'De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de uitoefening van haar wettelijk toezicht bevoegd na 

te gaan of de 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 ervan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen' 

(RvSt. 17 januari 2007, nr. 166.860 ; RvSt. 7 december 2001, nr 101.624, RvV 5 juni 2009, nr 28.348). 

'De motieven van de bestreden beslissing moeten de beslissing onderbouwen' (RvSt. nr. 103.789 en 

RvSt. nr 108.678.) quod non in casu. 

[…] Art. 9bis (§ 1, eerste lid) Vr.W. 15.12.1980 Vr.W. 15.12.1980, naar luid waarvan […]: 

[…] 

vermeldt de mogelijkheid een aanvraag tot machtiging tot verblijf te doen in de woonplaats bij het 

gemeentebestuur van de verblijfplaats van VERZOEKERS, in casu Oostende, in geval van 

'buitengewone omstandigheden' in hoofde van VERZOEKERS, en voor zover VERZOEKERS voldoen 

aan de voorwaarden tot regularisatie wegens 'humanitaire redenen'. 
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[…] Het artikel 9bis Vr.W. 15.12.1980 zelf vermeldt echter geen elementen of criteria die invulling geven 

aan de toepasselijke criteria op basis van dewelke verweerster VERZOEKERS kan machtigen tot verblijf 

in het Rijk. 

Alhoewel het bestaan van 'buitengewone omstandigheden' in hoofde van VERZOEKERS een 

ontvankelijkheidsvereiste betreft, vermeldt de wet niet dat alleen met die elementen zou mogen rekening 

worden gehouden die aan verweerster bekend zijn op het ogenblik van de aanvraag. 

Zodoende dient verweerster rekening te houden met alle haar bekende en relevante elementen op het 

ogenblik van de bestreden beslissing, in casu dd. 13.03.2014. 

[…] Verweerster motiveert haar bestreden beslissing dd. 13.03.2014 waarbij de aanvraag van 

VERZOEKERS onontvankelijk wordt verklaard, gelet de afwezigheid van de zo gezegde 'buitengewone 

omstandigheden' vermeld in art. 9bis Vr.W. 15.12.1980, ondermeer onder verwijzing naar het feit dat het 

overlijden van de echtgenote van EERSTE VERZOEKER tevens moeder van TWEEDE VERZOEKER, 

is overleden. 

[…] Alhoewel het correct is dat het feit op zich dat Mevrouw [E. S.] is overleden geen omstandigheid is 

die VERZOEKERS verhindert naar het herkomstland terug te reizen om aldaar een inreisvisum te 

bekomen, faalt dit argument uiteraard zowel in feite als in rechte. 

Eerst en vooral is er geen enkele reden waarom aan VERZOEKERS een inreisvisum vanuit MOSKOU 

zou worden toegestaan aangezien zij dit visum niet kunnen aanvragen om zich te vervoegen bij 

Mevrouw [E. M.], thans overleden en ten tweede staat een dergelijke motivering geheel haals op de 

ratiop legis van art. 9bis Vr.W. 15.12.1980 die het nu net heeft over 'buitengewone omstandigheden' die 

VERZOEKERS toelaten aan verweerster een verblijfsmachting te vragen ... terwijl ze reeds in het Rijk 

verblijven ! 

Verweerster houdt er nergens rekening mee dat het overlijden van Mevrouw [E. S.] terwijl haar dochter 

TWEEDE VERZOEKSTER op het ogenblik van dit overlijden minderjarig was en alhier haar 

schoolloopbaan vervolgt, en dat [E. S.] hier in het Rijk is begraven, in hoofde van VERZOEKERS wel 

degelijk een 'buitengewone omstandigheid' uitmaakt nu zij dicht bij het graf van [E. S.] willen kunnen 

verblijven, zo ook betoogt in het de aanvulling van het initieel verzoekschrift aan verweerster 

toegestuurd op 29.03.2013 door hun toenmalige raadsman. 

In de bestreden beslissing wordt geen enkel antwoord gegeven op dit argument en wordt niet gezegd 

waarom dit geen 'buitengewone omstandigheid' uitmaakt in hoofde van VERZOEKERS.” 

 

3.2.1. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 

worden omkleed.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Zo wordt in de bestreden beslissing, onder verwijzing naar artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet, vastgesteld dat de door verzoekster aangehaalde elementen geen buitengewone 

omstandigheden vormen die toelaten te besluiten dat zij haar 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. Er wordt tevens toegelicht waarom de door 

verzoekster aangebrachte gegevens – met name de door haar ingeroepen schending van de artikelen 3 

en 8 van het EVRM, de elementen van integratie en de duur van het verblijf, haar scholing, het 

overlijden van haar moeder en het aangevoerde niet voldoende middelen te hebben voor een terugkeer 

– niet worden weerhouden als buitengewone omstandigheden. Er wordt ten slotte geduid dat de 

ingeroepen instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van oud artikel 9, derde lid en artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet werd vernietigd door de Raad van State en de hierin vervatte criteria 

aldus geen toepassing meer kunnen vinden. Verzoekster betoogt specifiek dat de motivering van de 

bestreden beslissing haar niet toelaat te begrijpen waarom het overlijden van haar moeder niet wordt 

aanvaard als buitengewone omstandigheid, doch zij kan hierin niet worden gevolgd. In de beslissing 

wordt immers duidelijk aangegeven dat dit element op zich niet kan verantwoorden dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in België wordt ingediend, daar dit verzoekster er niet van weerhoudt om terug te 

reizen naar haar herkomstland om aldaar de verblijfsaanvraag in te dienen. Verzoekster maakt niet 

aannemelijk dat deze motivering in casu niet kon volstaan, waar zij zelf stelt dat “het correct is dat het 

feit op zich dat […] is overleden geen omstandigheid is die [haar] verhindert naar het herkomstland terug 

te reizen om aldaar een inreisvisum te bekomen”. 
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De Raad besluit dat verzoekster niet duidelijk maakt op welk punt de motivering van de bestreden 

beslissing haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens deze beslissing 

is gegrond, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht 

(RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 

 

3.2.2. In de mate dat verzoekster aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die aan de 

bestreden beslissing ten grondslag liggen, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de 

materiële motiveringsplicht en dit in het raam van de toepassing van de bepalingen van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet.  

 

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

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

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

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden 

afgegeven.” 

 

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

lingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te 

verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn 

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

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

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

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

Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn omstandig-

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

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

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

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

 

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

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

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

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

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

rechtvaardigen; 

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

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

secretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

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

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

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

deze verplichting en of hij aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen.  
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Verweerder oordeelde in casu dat de door verzoekster aangebrachte gegevens niet toelieten te 

besluiten dat zij haar aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd niet kon indienen via de, in 

artikel 9 van de Vreemdelingenwet voorziene, reguliere procedure en dat deze aanvraag daarom 

onontvankelijk was. 

 

De Raad herhaalt dat verzoekster, wat het overlijden van haar moeder betreft, erkent dat dit gegeven 

geen omstandigheid is die haar verhindert naar haar herkomstland terug te reizen om aldaar het inreis-

visum te verkrijgen en bijgevolg de verblijfsaanvraag in te dienen. Wezenlijk erkent zij aldus dat op basis 

van dit gegeven geen buitengewone omstandigheid voorligt. Niettemin stelt zij dat “dit argument […] 

zowel in feite als in rechte [faalt]”.  

 

Allereerst stelt zij dat er geen enkele reden is waarom haar een inreisvisum vanuit Moskou zou worden 

toegestaan aangezien zij dit visum niet kan aanvragen om zich te voegen bij haar moeder die is 

overleden. Dit betoog kan geen afbreuk doen aan de motieven van de bestreden beslissing. De Raad 

ziet niet in dat er sprake kan zijn van een buitengewone omstandigheid waar verzoekster niet langer 

haar moeder in België kan vervoegen. Er kan immers niet worden ingezien dat er een buitengewone 

omstandigheid voorhanden is omwille van het niet langer kunnen inroepen van een mogelijke grond tot 

het toekennen van een verblijfsmachtiging. De buitengewone omstandigheden dienen duidelijk te 

worden onderscheiden van de gronden ter ondersteuning van de gevraagde verblijfsmachtiging. 

 

Vervolgens betoogt verzoekster dat de voorziene motivering geheel haaks staat op de ratio legis van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, die het net heeft over buitengewone omstandigheden die toelaten 

een verblijfsmachtiging aan te vragen terwijl men reeds in het Rijk verblijft. Aan de hand van dit betoog 

toont verzoekster evenwel niet aan dat specifiek in haar situatie verweerder op basis van onjuiste 

feitelijke gegevens dan wel op kennelijk onredelijke wijze tot zijn beoordeling is gekomen dat geen 

omstandigheden worden aangetoond die maken dat het voor haar bijzonder moeilijk dan wel onmogelijk 

is de verblijfsaanvraag via de reguliere procedure in te dienen. Een strikte toepassing van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet waarbij in eerste instantie de buitengewone omstandigheden worden 

nagegaan, is niet in strijd met de ratio legis van deze wetsbepaling. 

 

Verzoekster wijst er vervolgens op dat zij op het ogenblik van het overlijden van haar moeder nog 

minderjarig was, zij alhier haar schoolloopbaan vervolgt en haar moeder is begraven in België. In dit 

verband merkt de Raad allereerst op dat verzoekster niet betwist dat zij ten tijde van het nemen van de 

bestreden beslissing reeds meerderjarig was, zodat niet blijkt dat zij dienstig kan verwijzen naar haar 

minderjarigheid wat het bestaan van de buitengewone omstandigheden betreft. De buitengewone 

omstandigheden worden beoordeeld op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing (RvS 

26 februari 2009, nr. 4069 (c)). Op geen enkele wijze blijkt ook dat de minderjarigheid van verzoekster 

ten tijde van het overlijden van haar moeder specifiek als buitengewone omstandigheid zou zijn 

ingeroepen, zodat niet blijkt dat hierop door het bestuur specifiek diende te worden ingegaan. De Raad 

benadrukt dat het wel degelijk aan de verzoekende partij toekomt klaar en duidelijk te vermelden waaruit 

de ingeroepen buitengewone omstandigheden precies bestaan. Wat de scholing betreft, heeft 

verweerder verder op duidelijke wijze gemotiveerd dat deze geen buitengewone omstandigheid betreft 

en wel omdat niet blijkt dat verzoekster niet naar school kan gaan in haar herkomstland. Zij weerlegt 

deze motivering niet en maakt niet aannemelijk dat dit gegeven samen genomen met het overlijden van 

haar moeder alsnog anders dient te worden beoordeeld. Enige kennelijke onredelijkheid wordt in dit 

verband nog niet aannemelijk gemaakt. Uit artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan zo ook niet 

worden afgeleid dat een element dat als een buitengewone omstandigheid werd aangevoerd doch niet 

werd aanvaard bij gebrek aan bewijs of omdat het niet toeliet te besluiten dat de aanvraag niet bij de 

bevoegde diplomatieke of consulaire post kon worden ingediend anders zou moeten worden beoordeeld 

ingeval het wordt gecombineerd met andere elementen die zelf ook niet bewezen of aanvaardbaar zijn. 

De Raad dient verder vast te stellen dat op zich niet blijkt dat verzoekster in de aanvulling van 29 maart 

2013 specifiek heeft verwezen naar het gegeven dat haar moeder is begraven in België als 

buitengewone omstandigheid die haar zou verhinderen de aanvraag via de reguliere procedure in te 

dienen, zodat ook niet blijkt dat hieromtrent enige specifieke motivering zich opdrong. Zij en haar vader 

gaven in de aanvulling wel aan dat zij ondanks het overlijden van hun moeder/echtgenote nog steeds 

een uitdrukkelijke wens hebben om in België te verblijven en verzoekster hier verder wenst te studeren, 

doch dit betreft in wezen de gegrondheid van de verblijfsaanvraag en de Raad herhaalt dat verweerder 

is ingegaan op de scholing van verzoekster als buitengewone omstandigheid en de kennelijke 

onredelijkheid van de motivering hieromtrent niet wordt aangetoond. Andermaal maakt verzoekster met 

haar betoog nog niet aannemelijk dat enig gegeven ten onrechte niet in rekening is gebracht dan wel dat 

verweerder op basis van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijk wijze tot zijn beoordeling 
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is gekomen, te meer nu pas werd overgegaan tot het nemen van de thans bestreden beslissing nadat 

ruim een jaar was verstreken sinds het overlijden van verzoeksters moeder.  

 

De uiteenzetting van verzoekster laat niet toe te besluiten dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatie-

bevoegdheid waarover verweerder beschikt.  

 

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

 

3.2.3. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoekster ook niet worden gevolgd 

waar zij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

3.2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast 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 dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De toelichting van verzoekster laat niet toe vast te stellen dat verweerder zijn beslissing niet op een 

zorgvuldige wijze zou hebben voorbereid of niet op basis van een correcte feitenvinding tot zijn besluit is 

gekomen. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan bijgevolg niet worden vastgesteld. 

 

3.2.5. Verzoekster refereert nog aan een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. De thans 

bestreden beslissing is evenwel gesteund op artikel 9bis en niet op artikel 9ter van de Vreemdelingen-

wet. Verzoekster licht ook niet toe op welke wijze in casu verweerder door het nemen van de bestreden 

beslissing deze laatste wetsbepaling dan wel heeft miskend. Dit onderdeel van het middel is, bij gebreke 

van de vereiste precisie, onontvankelijk. 

 

3.2.6. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

Verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig mei tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 


