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 nr. 192 739 van 28 september 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X  

  Gekozen woonplaats: ten 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, X, X en X, die verklaren van Russische nationaliteit te zijn en waarbij X 

en X handelen in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X en 

X, op 30 december 2015 hebben 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 14 september 2015 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf met 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 

onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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 1 augustus 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

6 september 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. SOENEN, die verschijnt voor de verzoekende partijen 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 13 september 2005 dient verzoeker een asielaanvraag in. Op 3 mei 2006 neemt de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot weigering van de toekenning van de 

vluchtelingenstatus. Tegen deze beslissing dient verzoeker hoger beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) die bij arrest nr. 5949 van 18 januari 2008 de 

vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen. Tegen dit arrest dient 
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verzoeker een cassatieberoep in bij de Raad van State die op 28 januari 2009 het beroep niet- 

toelaatbaar verklaart.  

 

Op 27 maart 2007 dient tweede verzoekster een asielaanvraag in. Op 29 augustus 2007 neemt de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen deze beslissing dient tweede 

verzoekster hoger beroep in bij de Raad die bij arrest nr. 5950 van 18 januari 2008 opnieuw de 

vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen. Tegen het arrest dient 

verzoekster een cassatieberoep in bij de Raad van State die op 28 januari 2009 het beroep niet-

toelaatbaar verklaart.   

 

Op 18 november 2008 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Op 3 oktober 2011 

neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de beslissing waarbij de 

aanvraag ongegrond wordt verklaard.  

 

Op 6 oktober 2011 dienen verzoekers wederom een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 30 oktober 2013 neemt de gemachtigde van 

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de 

beslissing waarbij de aanvraag ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, aan verzoekers ter kennis 

gebracht op 18 november 2013, samen met voor elk een bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen 

deze beslissingen dienen verzoekers een annulatieberoep in bij de Raad gekend onder rolnr. X 

 

Op 1 februari 2012 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 20 maart 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing waarbij de 

aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Tegen deze beslissing dienen verzoekers een 

annulatieberoep in bij de Raad die bij arrest nr. 141 139 van 17 maart 2015 het beroep verwerpt.  

 

Op 11 juli 2014 dienen verzoeker wederom een asielaanvraag in. Op 26 augustus 2014 beslist de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de aanvraag in overweging te nemen. Op 

18 december 2014 beslist de commissaris-generaal tot weigering van de toekenning van de 

vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus. Tegen deze beslissing dienen verzoekers hoger 

beroep in bij de Raad die bij arrest nr. 14 612 van 27 mei 2015 opnieuw de vluchtelingen- en subsidiaire 

beschermingsstatus weigert toe te kennen.  

 

Op 8 januari 2015 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 14 september 2015 neemt de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging de beslissing waarbij de 

aanvraag onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoekers ter kennis gebracht op 7 december 2015. Dit 

is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:   

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 08.01.2015 werd 

ingediend door : 

 

M., A. (R.R.: …) 

ook gekend als: M., A. 

geboren te Tashkent op (…)1953 

 

K., A. (R.R.: …) 

geboren te Prigorodnoye op (…)1968 

 

+ meerderjarige dochters: 

M., K. (R.R.: …) 

ook gekend als: M., K. 

geboren te Pristenovskij op (…)1992 

 

M., L. (R.R.: …) 

ook gekend als: Musaeva, Lalia 

geboren te Tsjernovskij op (…)1994 
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+ wettelijke vertegenwoordigers van: 

M., M. geboren op (…)2001 

 

M., A. geboren op (…)2008 

 

adres: (…) 

nationaliteit: Russische Federatie 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

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. 

 

De wet van 22.12.1999 was een enige en unieke operatie, de criteria voor regularisatie vermeld in deze 

wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot regularisatie op grond van art. 9 / 9bis van de 

wet van 1980. 

 

De elementen van integratie (met name dat Meneer M. sinds september 2005 ononderbroken in België 

zou verblijven en dat Mevrouw K. sinds maart 2007 ononderbroken alhier zou verblijven, samen met de 

kinderen; zij duurzaam lokaal verankerd zouden zijn; betrokkenen Nederlands zouden spreken en in het 

bezit zouden zijn van diverse deelcertificaten; Meneer een bijkomende opleiding Nederlands voor 

technische beroepen, computerlessen Nederlands en transport C zou hebben gevolgd; Meneer de 

verplichte cursus maatschappelijke oriëntatie en inburgering zou hebben gevolgd en Meneer ter staving 

deelcertificaten van de module en certificaten van de opleiding, een certificaat beroepsopleiding, een 

getuigschrift beroepsopleiding, een getuigschrift opleiding transport, een getuigschrift cursus 

maatschappelijke oriëntatie, een attest van inburgering, voorlegt en Mevrouw deelcertificaten van de 

module toevoegt) 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). 

Het feit dat hun kinderen hier naar school zouden gaan, de twee minderjarige kinderen beiden onderwijs 

zouden genieten in België, meerderjarige dochter L. in het bezit zou zijn van een getuigschrift 

basiskennis bedrijfsbeheer en een diploma secundair onderwijs en zij reeds in 2008 OKAN onderwijs 

zou hebben gevolgd en zij ook zou hebben deelgenomen aan de minionderneming toen ze onderwijs te 

Deinze zou hebben genoten, de kinderen bij een gedwongen terugkeer zich persoonlijk gekrenkt en 

afgewezen zullen voelen door een samenleving waarin zij zo lang zouden hebben gewoond, de 

kinderen een ernstig nadeel zouden dreigen te lijden en zij door een terugkeer al hun dromen en idealen 

zouden opgeven, de kans op een positieve ontwikkeling klein zou zijn omwille van de identiteitsbreuk en 

het ontbreken van ontwikkelingsmogelijkheden en er op naam van L. een getuigschrift bedrijfsbeheer, 

een diploma secundair onderwijs, een attest OKAN en een deelnamecertificaat minionderneming 

worden voorgelegd en er ten aanzien van A. en M. schoolattesten worden toegevoegd, kan niet aanzien 

worden als een buitengewone omstandigheid. Vooreerst dient er opgemerkt te worden dat L. en K. 

ondertussen reeds meerderjarig en bijgevolg niet meer schoolplichtig zijn. Verder wordt er niet 

aangetoond dat zij in hun land van herkomst van geen hoger onderwijs zouden kunnen genieten. 

Tevens wordt er niet aangetoond dat een scholing van A. en M. niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch 

een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. 

Wat betreft het aangehaald artikel 3, 12, 29 en 49 van het Kinderrechtenverdrag, de loutere vermelding 

van deze artikels kan niet weerhouden worden vermits betrokkenen geen bewijzen leveren die op hun 

eigen persoon betrekking hebben, conform voornoemde rechten en bepalingen. Het is aan betrokkenen 

om de overeenkomsten aan te tonen tussen hun eigen situatie en de situatie waarvan zij beweren dat 

ze vergelijkbaar is (Raad van State, arrest nr. 97.866 van 13.07.2001). Men kan er immers niet zonder 

meer van uitgaan dat de omstandigheden van verzoekers en de omstandigheden van andere personen 
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met kinderen analoog zijn. Bijgevolg volstaat dit niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te 

worden, betrokkenen dienen de algemene bewering toe te passen op de eigen situatie. 

 

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 eerste 

asielaanvraag, door Meneer ingediend op 13.09.2005 en door Mevrouw ingediend op 27.03.2007, werd 

afgesloten op 18.01.2008 met de beslissing ‘Weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire 

bescherming’ door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkenen hun tweede procedure, 

ingediend op 11.07.2014, werd afgesloten op 29.05.2015 met de beslissing ‘Weigering 

vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming’ door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Hun derde aanvraag, ingediend op 29.06.2015, werd afgesloten op 

30.07.2015 door middel van ‘afstand van zijn asielaanvraag’ bij de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en 

verblijven sindsdien illegaal in België. 

De duur van de procedures – namelijk iets meer dan twee jaar en vier maanden voor Meneer zijn eerste 

aanvraag en minder dan tien maanden voor Mevrouw haar eerste procedure, iets meer dan tien 

maanden voor hun tweede aanvraag en iets meer dan één maand voor hun derde asielaanvraag – 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. (Raad van State, arrest nr. 89.980 van 02/10/2000) 

 

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 verzoekers 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 een buitengewone omstandigheid weerhouden te 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 het hele gezin niet in aanmerking komt voor een regularisatie, zodat er van 

een verbreking van de familiale banden geen sprake is. Betrokkenen tonen niet aan dat er nog andere 

familieleden van hun in België zouden verblijven. Tevens dient er opgemerkt te worden 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 of zakelijke contacten, maar enkel een eventuele 

tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich 

meebrengt. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

 

Verder specifiëren betrokkenen niet welke artikels van het EVRM er mogelijks zouden geschonden 

worden bij een terugkeer. 

 

Het feit dat betrokkenen niet over een niet-precaire verblijfstitel zouden beschikken voor eender welk 

derde land kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid aangezien aan betrokkenen 

niet gevraagd wordt zich te begeven naar een derde land. In Moskou is er een Belgische 

vertegenwoordiging gevestigd zodat zij een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9, al 2 van 

de wet van 15/12/1980 dienen in te dienen bij de Belgische Ambassade te Moskou. Bovendien worden 

betrokkenen niet verplicht zich daadwerkelijk naar Moskou te begeven om zich persoonlijk aan te bieden 

bij de Belgische Ambassade aldaar. Deze aanvraag kan immers eveneens per koerierdienst (vb. DHL) 

worden opgestuurd vanuit het land van herkomst of vanuit het land waar betrokkenen buiten het 

Schengengrondgebied zouden verblijven. Betrokkenen tonen niet aan dat zij zich in de onmogelijkheid 

zouden bevinden om zich in orde te stellen met de geijkte procedure.”  

 

Op 14 september 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor elk van verzoekers tevens 

een bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekers ter kennis gebracht op 7 december 2015. 

Tegen deze beslissingen dienen verzoekers een annulatieberoep in bij de Raad gekend onder het rolnr. 

182 562.  

 

2. Rechtspleging 

 

Ter terechtzitting legt de raadsman van verzoekers de beslissing van 25 juli 2017 van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor inzake hun asielaanvraag van 11 april 2016. De 
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raadsman verduidelijkt dat hij dit stuk ter inlichting voorlegt. De raadsvrouw van verwerende partij heeft 

geen bezwaar.  

  

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In het eerste middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 9bis en 62 van de 

vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht, “meer bepaald de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen”, en van het proportionaliteits- 

en zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Ter adstruering van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen: 

 

“Art. 9bis Vw. laat toe om een regularisatieaanvraag in ons land in te dienen, mits er buitengewone 

omstandigheden aanwezig zijn waardoor men zich moeilijk kan wenden tot de diplomatieke post in het 

herkomstland of land van gewoonlijk verblijf om een dergelijke aanvraag te gaan indienen. 

 

Deze buitengewone omstandigheden dienen te worden begrepen als omstandigheden die het niet 

onmogelijk, maar wel bijzonder moeilijk maken om zich naar het herkomstland te wenden. 

 

“Ne sont pas de circonstances de force majeure, mais celle qui rendent particulièrement difficile de 

retour de l’étranger dans son pays d’origine.” (CCE, 20 juni 2000, nr. 88079) 

 

Verzoekers verkeren wel degelijk in een situatie waarbij het bijzonder moeilijk is om voor het louter 

indienen van een aanvraag zich naar de diplomatieke post in Moskou te begeven zoals verweerster in 

de bestreden beslissing meent. 

 

Verweerster stelt dat vanuit bijvoorbeeld Tjsetsjenië de diplomatieke post in Moskou kan gevat worden 

per post, maar zelfs dan gaan verweerster eraan voorbij dat er wel degelijk elementen voorhanden zijn 

om te stellen dat een uittocht naar het buitenland voor verzoekers voor onbepaalde tijd bijzonder 

moeilijk is in de zin van art. 9bis Vw. 

 

Deze bijzondere moeilijkheid dient immers te worden beoordeeld aan de hand van alle persoonlijke 

elementen die figureren in de aanvraag. 

 

Verzoekers hebben in hun aanvraag onder andere het volgende aangehaald: 

 

- Er zijn lange procedures, waaronder ook medische procedures, geweest waardoor verzoekers 

onafgebroken op ons grondgebied hebben verbleven. Op het ogenblik van het indienen van de 

aanvraag was er nog een asielprocedure hangende ; 

 

- Er zijn twee minderjarige schoolgaande kinderen die ondertussen al ACHT JAAR onafgebroken 

onderwijs volgen in het Nederlands te Gent, zij zullen psychische schade oplopen ; 

 

- De meerderjarigen in het gezin hebben allen verschillende opleidingen gevolgd en beschikken 

over deze kwalificaties in het Nederlands. 

 

Aangaande dit laatste element heeft verweerster geantwoord dat zij deze niet moet beoordelen omdat 

deze tot de gegrondheidsfase zouden behoren nu de instructie inzake regularisatie niet meer geldig is. 

 

Aangaande het tweede element is verweerster van mening dat niet wordt aangetoond dat het onderwijs 

van de twee minderjarige kinderen niet kan worden verdergezet in het land van herkomst. 

 

4.1.2. 

 

Dergelijke motivering is allesbehalve afdoende om te oordelen dat dit geen buitengewone 

omstandigheden zouden zijn. 

 

Verweerster dient immers alle ingeroepen omstandigheden in het geheel te beschouwen en niet elk 

afzonderlijk. 
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Het feit dat de kinderen hier al acht jaar onafgebroken onderwijs volgen en geen enkele voeling hebben 

met het land van herkomst levert wel degelijk een buitengewone omstandigheid op. 

 

Verzoekers worden niet in de mogelijkheid gesteld te begrijpen waarom de door hen ingeroepen 

psychische schade van de kinderen niet in aanmerking kan worden genomen, gelet op de combinatie 

van jarenlang verblijf en onderwijs in het Gentse mede veroorzaakt door verschillende procedures die 

lang hebben geduurd, en het volledig gebrek aan band met het land van herkomst van deze kinderen 

niet volstaan om als buitengewone omstandigheid te fungeren door het louter feit dat er ook onderwijs 

wordt gegeven in het land van herkomst… 

 

Hierop wordt in het tweede middel nog verder ingegaan, echter is verweerster ook van mening dat de 

overige ingeroepen elementen niet moeten worden beoordeeld gelet op het feit dat de instructie van 

2009 werd vernietigd en dit elementen zijn om in de gegrondheidsfase te beoordelen. 

 

Verweerster is hierin foutief en schendt de motiveringsplicht nu verweerster alle elementen van 

integratie en lang verblijf uitsluit van de beoordeling net nu verzoekers in hun initiële aanvraag deze 

allen in combinatie hebben aangehaald met de schoolloopbaan van de minderjarige kinderen. 

 

Aldus vermocht verweerster niet deze elementen uit te sluiten van de beoordeling maar diende zij te 

motiveren waarom de combinatie van de ingeroepen motieven, met name het feit dat het gezin met 

minderjarige kinderen door het doorlopen van diverse procedures die lang hebben geduurd ondertussen 

hier socio-economische banden hebben waarbij de kinderen al meer dan 8 jaar schoollopen in België in 

het Nederlands sinds hun respectievelijk 6 jaar en al het hele leven voor het jongste nu het pas geboren 

is in 2001 en geen enkele binding heeft met het land van herkomst niet volstaat om te oordelen dat er 

buitengewone omstandigheden zijn. 

 

Verweerster gaat volledig voorbij aan deze elementen en maakt een fragmentarische beoordeling die 

niet toestaat te weten te komen waarom de combinatie van elementen niet volstaat. 

 

Omtrent de instructie op zich kan verzoekster nog wijzen op het volgende (stuk 3): hoewel deze 

instructie naderhand werden vernietigd door de Raad van State op 9 december 2009 werd bevestigd dat 

de criteria die in de richtlijnen werden uiteengezet verder zouden worden gehanteerd in het licht van de 

discretionaire bevoegdheid ex. art. 9bis Vw: 

 

“De instructie van 19 juli 2009: welke waarde hebben deze criteria? 

Op dit moment volgt DVZ voor de inhoudelijke beoordeling van 9bis aanvragen nog steeds de 

criteria van de instructie van 19 juli 2009. Deze instructie is weliswaar vernietigd door de Raad van 

State (arrest van 9 december 2009 nr. 198.769: omdat de instructie de wettelijke 

ontvankelijkheidsvoorwaarde dat er ‘buitengewone omstandigheden’ moeten zijn, buiten werking 

zou stellen). Maar de staatssecretaris en de DVZ hebben publiek beloofd en verklaard dat zij de 

criteria van de instructie ten gronde zullen blijven toepassen in het kader van hun discretionaire 

bevoegdheid (op hun websites op 11 december 2009, en in de Kamer op 17 december 2009). Toch 

mag DVZ geen aanvragen weigeren alleen omdat ze niet voldoen aan de criteria van de instructie. 

In zo’n geval zou de instructie onterecht worden toegepast als een bindende norm die voorwaarden 

toevoegt aan de wet (Raad van State 5 oktober 2011). DVZ moet met andere woorden elke 9bis 

aanvraag op zijn waarde beoordelen, ook als de criteria van de instructie niet voldaan zijn. » 

 

(zie stuk 3) 

 

Het dient dan ook opgemerkt te worden dat de situatie van verzoekers in elk geval veel gelijkenissen 

vertoont met de humanitaire omstandigheden die hierin worden vermeld die op zich volstaan om een 

buitengewone omstandigheid te vormen nu door de overheid werd bevestigd dat de criteria van de 

richtlijn van 19 juli 2009 nog steeds zouden worden gehanteerd. 

 

Het zou het vertrouwensbeginsel en het redelijkheidsbeginsel schenden om te oordelen dat de situatie 

waarin verzoekers zich momenteel bevinden niet in aanmerking zou komen om ten gronde te worden 

behandeld in het kader van de 9bis Vw. procedure. 

 

Laat staan zoals verweerster van oordeel is, niet dient te worden beoordeeld… 
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Te meer nu ook de huidige staatssecretaris heeft bevestigd om mensen in prangende situaties bij 

voorkeur een recht op verblijf te geven. 

 

“Als staatssecretaris voor Asiel en Migratie gaat Francken moeten beslissingen over 

regularisatiedossiers. Hij zal dat op basis van objectieve criteria doen, zoals duur van het verblijf, de 

mate van integratie en ernstige medische redenen.” 

 

(zie stuk 3) 

 

Verzoekers mogen dan ook in elk geval een rechtmatig vertrouwen hebben in het feit dat de situatie 

waarin zij zich bevinden die eveneens een prangende situatie is, op zijn waarde zou mogen worden 

beoordeeld. Te meer gezien de combinatie van factoren zoals hierboven vermeld. 

 

Het is voor verzoekers allerminst duidelijk nu zij in een situatie zitten die door de staatssecretaris werd 

aangegeven als criteria die een toekenning rechtvaardigen, waarom de aanvraag van verzoekers toch 

werd geweigerd. De contradictorische houding van het bestuur maakt een schending uit van het 

vertrouwensbeginsel. 

 

Het vertrouwensbeginsel dient immers omschreven te worden als één der beginselen van behoorlijk 

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

of op toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan. Het bestuur wekt niet 

enkel verwachtingen via regelgeving, beleidsregels (pseudo-wetgeving) en het sluiten van 

overeenkomsten. Ook door het verstrekken van inlichtingen aan de burger wekt het bestuur bij de 

burger verwachtingen op (M. VAN DAMME en A. WIRTGEN, “Het rechtszekerheids- en 

vertrouwensbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, 

die Keure, 2006, 320). 

 

Verzoekers mochten er dan ook rechtmatig op vertrouwen dat zij in aanmerking komen gezien de 

combinatie aan factoren. 

 

Zij hebben echter moeten vaststellen dat de verwerende partij een fragmentarische motivering heeft 

gemaakt die voorbijgaat aan de individuele, persoonlijke situatie van verzoekers.” 

 

3.2 De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in 

artikel 62 van de vreemdelingenwet, verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de  

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en 

dit op afdoende wijze. Het afdoend 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, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht 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 de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

De Raad stelt dienaangaande vast dat de bestreden beslissing duidelijk is gemotiveerd, en dit zowel in 

rechte als in feite. Er wordt immers in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Tevens bevat deze beslissing 

een motivering in feite, met name dat de door de verzoekers aangehaalde elementen (meer bepaald de 

lange procedures, de schoolgaande minderjarige kinderen en de belangen van de meerderjarige 

kinderen in het gezin) het lange verblijf in België, de wet van 22 december 1999, de elementen van 

integratie,  het schoollopen van de kinderen, de artikelen 3, 12, 29 en 49 van het Kinderrechtenverdrag, 

de asielprocedures, de artikelen 3 en 8 van het EVRM en het feit dat zij niet over een precaire 

verblijfstitel beschikken voor een derde land geen buitengewone omstandigheid vormen waarom zij “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”, waarbij per aangehaald element  omstandig wordt toegelicht waarom dit het geval is. 
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Voor zover de verzoekers aanvoeren dat in de bestreden beslissing niet op afdoende wijze wordt 

gemotiveerd waarom de kinderen die in België acht jaar onafgebroken onderwijs volgen en geen enkele 

voeling hebben met hun land van herkomst, m.a.w. de door hun ingeroepen psychische schade van de 

kinderen niet als een buitengewone omstandigheid kan worden beschouwd, wordt erop gewezen dat in 

de bestreden beslissing geenszins op algemene wijze wordt gesteld dat niet wordt aangetoond dat het 

onderwijs van de twee minderjarige kinderen niet kan worden verdergezet in het land van herkomst en 

dat de elementen betrekking hebben op de gegrondheid van de aanvraag. De verzoekers verliezen uit 

het oog dat de gemachtigde slechts over welbepaalde elementen van integratie (“deze elementen”) stelt 

dat deze betrekking hebben op de gegrondheid en dat zij niet behandeld worden in de 

ontvankelijkheidsfase. De gemachtigde heeft het ter zake over de volgende elementen: “elementen van 

integratie (met name dat Meneer M. sinds september 2005 ononderbroken in België zou verblijven en 

dat Mevrouw K. sinds maart 2007 ononderbroken alhier zou verblijven, samen met de kinderen; zij 

duurzaam lokaal verankerd zouden zijn; betrokkenen Nederlands zouden spreken en in het bezit 

zouden zijn van diverse deelcertificaten; Meneer een bijkomende opleiding Nederlands voor technische 

beroepen, computerlessen Nederlands en transport C zou hebben gevolgd; Meneer de verplichte 

cursus maatschappelijke oriëntatie en inburgering zou hebben gevolgd en Meneer ter staving 

deelcertificaten van de module en certificaten van de opleiding, een certificaat beroepsopleiding, een 

getuigschrift beroepsopleiding, een getuigschrift opleiding transport, een getuigschrift cursus 

maatschappelijke oriëntatie, een attest van inburgering, voorlegt en Mevrouw deelcertificaten van de 

module toevoegt”. Wat de kinderen betreft en het opgeworpen element van psychische schade van de 

kinderen motiveert verweerder het volgende: “Vooreerst dient er opgemerkt te worden dat L. en K. 

ondertussen reeds meerderjarig en bijgevolg niet meer schoolplichtig zijn. Verder wordt er niet 

aangetoond dat zij in hun land van herkomst van geen hoger onderwijs zouden kunnen genieten. 

Tevens wordt er niet aangetoond dat een scholing van A. en M. niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch 

een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. 

Wat betreft het aangehaald artikel 3, 12, 29 en 49 van het Kinderrechtenverdrag, de loutere vermelding 

van deze artikels kan niet weerhouden worden vermits betrokkenen geen bewijzen leveren die op hun 

eigen persoon betrekking hebben, conform voornoemde rechten en bepalingen. Het is aan betrokkenen 

om de overeenkomsten aan te tonen tussen hun eigen situatie en de situatie waarvan zij beweren dat 

ze vergelijkbaar is (Raad van State, arrest nr. 97.866 van 13.07.2001). Men kan er immers niet zonder 

meer van uitgaan dat de omstandigheden van verzoekers en de omstandigheden van andere personen 

met kinderen analoog zijn. Bijgevolg volstaat dit niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te 

worden, betrokkenen dienen de algemene bewering toe te passen op de eigen situatie.” De verzoekers 

maken niet aannemelijk waarom deze motivering, die op zich duidelijk is, niet afdoende zou zijn in het 

licht van de bepalingen van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Wat betreft de elementen van integratie vindt het standpunt van de gemachtigde overigens steun in de 

vaste rechtspraak van de Raad van State. Dit rechtscollege stelde immers “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” (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Waar verzoekers 

voorhouden dat het schoollopen van de kinderen een buitengewone omstandigheid uitmaakt in de zin 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, dient erop te worden gewezen dat de Raad van State reeds 

meerdere malen heeft geoordeeld dat het niet onredelijk is dat de gemachtigde van de 

minister/staatssecretaris beslist dat de aanwezigheid van schoolgaande kinderen geen buitengewone 

omstandigheid uitmaakt (RvS 14 maart 2006, nr. 156.325 en RvS 4 juli 2002, nr. 108.862). 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht in het licht van artikel 9bis van de vreemdelingenwet reikt niet zo ver 

dat de gemachtigde tevens zou moeten motiveren waarom de specifieke elementen die hij aanmerkt als 

zijnde behorende tot de gegrondheid van de aanvraag, geen buitengewone omstandigheid vormen die 

de verzoekers verhindert om hun aanvraag in te dienen vanuit het buitenland. Een dergelijke 

motiveringsplicht zou immers het onderscheid tussen de ontvankelijkheid of regelmatigheid van de 

aanvraag, en de gegrondheid van de aanvraag helemaal teniet doen. 

 

Uit de concrete uiteenzetting van het middel blijkt bovendien dat de verzoekers de motieven van de 

bestreden beslissing kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 
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Waar de verzoekers inhoudelijke argumenten ontwikkelen tegen de bestreden beslissing, voeren zij in 

wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel verder vanuit dit oogpunt 

wordt onderzocht. 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624).  

 

Ook het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire 

bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het proportionaliteitsbeginsel wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen is. 

 

Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de rechtmatige 

verwachtingen welke de burger uit het bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Dit houdt in dat de 

burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of 

beloften die de overheid in een concreet geval heeft gedaan (RvS 22 maart 2004, nr. 129.541). Het 

vertrouwensbeginsel houdt in dat de door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige 

verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd. 

 

In de bestreden beslissing wordt toepassing gemaakt van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

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 vervat is in artikel 9 van de 

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

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

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

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

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

een verblijf gemachtigd te worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 
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Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, zijn 

omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep 

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

 

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

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

vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 

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

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

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

rechtvaardigen; 

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

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

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

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

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

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

deze verplichting en of hij aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen. De 

aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandigheden 

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. 

 

Verzoekers betogen dat ze alle elementen van integratie en lang verblijf, in combinatie hebben 

aangehaald met de schoolloopbaan van de minderjarige kinderen.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verweerder uitvoerig heeft gemotiveerd op alle aangehaalde 

elementen van integratie, lang verblijf en de schoolloopbaan van de minderjarige kinderen: “De 

elementen van integratie (met name dat Meneer M. sinds september 2005 ononderbroken in België zou 

verblijven en dat Mevrouw K. sinds maart 2007 ononderbroken alhier zou verblijven, samen met de 

kinderen; zij duurzaam lokaal verankerd zouden zijn; betrokkenen Nederlands zouden spreken en in het 

bezit zouden zijn van diverse deelcertificaten; Meneer een bijkomende opleiding Nederlands voor 

technische beroepen, computerlessen Nederlands en transport C zou hebben gevolgd; Meneer de 

verplichte cursus maatschappelijke oriëntatie en inburgering zou hebben gevolgd en Meneer ter staving 

deelcertificaten van de module en certificaten van de opleiding, een certificaat beroepsopleiding, een 

getuigschrift beroepsopleiding, een getuigschrift opleiding transport, een getuigschrift cursus 

maatschappelijke oriëntatie, een attest van inburgering, voorlegt en Mevrouw deelcertificaten van de 

module toevoegt) 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). 

Het feit dat hun kinderen hier naar school zouden gaan, de twee minderjarige kinderen beiden onderwijs 

zouden genieten in België, meerderjarige dochter L. in het bezit zou zijn van een getuigschrift 

basiskennis bedrijfsbeheer en een diploma secundair onderwijs en zij reeds in 2008 OKAN onderwijs 

zou hebben gevolgd en zij ook zou hebben deelgenomen aan de minionderneming toen ze onderwijs te 

Deinze zou hebben genoten, de kinderen bij een gedwongen terugkeer zich persoonlijk gekrenkt en 

afgewezen zullen voelen door een samenleving waarin zij zo lang zouden hebben gewoond, de 

kinderen een ernstig nadeel zouden dreigen te lijden en zij door een terugkeer al hun dromen en idealen 

zouden opgeven, de kans op een positieve ontwikkeling klein zou zijn omwille van de identiteitsbreuk en 

het ontbreken van ontwikkelingsmogelijkheden en er op naam van L. een getuigschrift bedrijfsbeheer, 

een diploma secundair onderwijs, een attest OKAN en een deelnamecertificaat minionderneming 

worden voorgelegd en er ten aanzien van A. en M. schoolattesten worden toegevoegd, kan niet aanzien 

worden als een buitengewone omstandigheid. Vooreerst dient er opgemerkt te worden dat L. en K. 

ondertussen reeds meerderjarig en bijgevolg niet meer schoolplichtig zijn. Verder wordt er niet 

aangetoond dat zij in hun land van herkomst van geen hoger onderwijs zouden kunnen genieten. 

Tevens wordt er niet aangetoond dat een scholing van A. en M. niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch 

een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. 

Wat betreft het aangehaald artikel 3, 12, 29 en 49 van het Kinderrechtenverdrag, de loutere vermelding 

van deze artikels kan niet weerhouden worden vermits betrokkenen geen bewijzen leveren die op hun 

eigen persoon betrekking hebben, conform voornoemde rechten en bepalingen. Het is aan betrokkenen 
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om de overeenkomsten aan te tonen tussen hun eigen situatie en de situatie waarvan zij beweren dat 

ze vergelijkbaar is (Raad van State, arrest nr. 97.866 van 13.07.2001). Men kan er immers niet zonder 

meer van uitgaan dat de omstandigheden van verzoekers en de omstandigheden van andere personen 

met kinderen analoog zijn. Bijgevolg volstaat dit niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te 

worden, betrokkenen dienen de algemene bewering toe te passen op de eigen situatie. 

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 eerste 

asielaanvraag, door Meneer ingediend op 13.09.2005 en door Mevrouw ingediend op 27.03.2007, werd 

afgesloten op 18.01.2008 met de beslissing ‘Weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire 

bescherming’ door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkenen hun tweede procedure, 

ingediend op 11.07.2014, werd afgesloten op 29.05.2015 met de beslissing ‘Weigering 

vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming’ door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Hun derde aanvraag, ingediend op 29.06.2015, werd afgesloten op 

30.07.2015 door middel van ‘afstand van zijn asielaanvraag’ bij de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en 

verblijven sindsdien illegaal in België. 

De duur van de procedures – namelijk iets meer dan twee jaar en vier maanden voor Meneer zijn eerste 

aanvraag en minder dan tien maanden voor Mevrouw haar eerste procedure, iets meer dan tien 

maanden voor hun tweede aanvraag en iets meer dan één maand voor hun derde asielaanvraag – 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. (Raad van State, arrest nr. 89.980 van 02/10/2000)”. De gemachtigde heeft aldus uitdrukkelijk 

gemotiveerd waarom deze elementen geen buitengewone omstandigheid vormen. Verweerder heeft 

zich op het standpunt gesteld dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedures die overigens niet als onredelijk lang kunnen worden beschouwd, dat bepaalde 

elementen van integratie betrekking hebben op de gegrondheid van de aanvraag zodat deze niet 

kunnen worden behandeld in het ontvankelijkheidsonderzoek en dat niet is aangetoond dat de 

minderjarige kinderen geen scholing kunnen verkrijgen in hun land van herkomst.   

 

Verzoekers zijn de overtuiging toegedaan dat de combinatie van elementen die hun zaak kenmerken 

aanleiding diende te geven tot een andersluidende beslissing, maar dit houdt niet in dat de verwerende 

partij bij de gedane beoordeling van de aangevoerde buitengewone omstandigheden niet is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, deze niet correct heeft beoordeeld of op grond daarvan kennelijk 

onredelijk tot haar besluit is gekomen. Het dient tevens te worden benadrukt dat de gemachtigde ter 

zake een ruime appreciatiebevoegdheid heeft, waardoor de Raad slechts een marginale controle op zijn 

beslissing kan uitoefenen. In casu tonen de verzoekers echter niet aan dat de thans voorliggende 

beoordeling kennelijk onredelijk zou zijn en er geen rekening zou zijn gehouden met alle persoonlijke 

elementen opgeworpen in de aanvraag.  

 

Verzoekers menen dat de combinatie van de ingeroepen elementen beantwoordt aan een prangende 

situatie die onder de richtlijn van 19 juli 2009 volstond om buitengewone omstandigheden te vormen. 

Verzoekers betogen dat het vertrouwens- en redelijkheidsbeginsel worden geschonden door hun 

situatie thans niet in aanmerking te nemen om, in het kader van de humanitaire procedure, een ten 

gronde beoordeling te krijgen.  

 

Verzoekers kunnen evenwel niet dienstig verwijzen naar de instructie van 19 juli 2009 aangezien de 

Raad niet kan toelaten dat vrijstelling wordt verleend van de wettelijk gestelde voorwaarde inzake de 

aanwezigheid van buitengewone omstandigheden of dat bindende voorwaarden worden toegevoegd 

aan artikel 9bis van de vreemdelingenwet, dat ter zake voorziet in een discretionaire 

appreciatiebevoegdheid van de verwerende partij. Dienvolgens vermag de Raad niet te toetsen aan de 

instructie van 19 juli 2009. Hieruit kan geen rechtsmiddel geput worden om tot de onwettigheid van de 

bestreden beslissing te besluiten (cf. RvS 13 maart 2012, nrs. 218.429, 218.431, 218.432 en 218.434; 

RvS 17 april 2012, nrs. 218.922 en 218.923; RvS 5 juni 2012, nrs. 219.608, 220.181 en 220.182; RvS 

14 juni 2012, nrs. 219.743, 219.744 en 219.745). Verzoekers kunnen niet dienstig een redenering, 

ontleend aan deze instructie, opbouwen dat aangezien hun aanvraag zou voldoen aan de inhoudelijke 

criteria van de instructie van 19 juli 2009, zij ook tot een verblijf dienen te worden gemachtigd of hun 

elementen minstens ten gronde zouden worden beoordeeld. Het vertrouwensbeginsel brengt niet met 

zich mee dat het vertrouwen dat zou zijn gewekt door een administratieve praktijk gedurende een 

bepaalde periode, zou moeten leiden tot het handhaven van een onwettige situatie. Van een bestuur 

kan niet worden verwacht dat het zijn recht om de uit kracht van de wet toekomende bevoegdheden te 

gebruiken, heeft verwerkt door er gedurende een bepaalde periode een niet wetsconforme praktijk op 
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na te houden (cf. RvS 4 maart 2002, nr. 104.270). Evenmin kunnen verzoekers de verwachting 

koesteren dat verwerende partij in de bestreden beslissing op inhoudelijk vlak nog zou motiveren 

aangaande de criteria besloten in de instructie van 19 juli 2009. De Raad stelt aldus vast, in het kader 

van zijn wettigheidstoezicht, dat de gemachtigde van de staatssecretaris, rekening houdende met de 

gegevens waarover hij kennis had op het ogenblik van de bestreden beslissing, in redelijkheid tot de 

door hem gedane vaststelling is gekomen en er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die 

onverenigbaar zijn met die vaststelling. Verzoekers betwisten overigens niet dat de instructie van 19 juli 

2009 vernietigd werd door de Raad van State. Een schending van het vertrouwens- en 

redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond.  

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

3.3 In het tweede middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 9bis en 62 van de 

vreemdelingenwet, van artikel 5.j.6 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de 

terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de 

Terugkeerrichtlijn), in combinatie met artikel 22bis van de Grondwet, van de motiveringsplicht en van het 

proportionaliteits- en zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Ter adstruering van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen: 

 

“Zoals gesteld werd als buitengewone omstandigheid in dit dossier het volgende ingeroepen: 

 

- Er zijn lange procedures, waaronder ook medische procedures, geweest waardoor verzoekers 

onafgebroken op ons grondgebied hebben verbleven. Op het ogenblik van het indienen van de 

aanvraag was er nog een asielprocedure hangende ; 

 

- Er zijn twee minderjarige schoolgaande kinderen die ondertussen al ACHT JAAR onafgebroken 

onderwijs volgen in het Nederlands te Gent, zij zullen psychische schade oplopen ; 

 

- De meerderjarigen in het gezin hebben allen verschillende opleidingen gevolgd en beschikken 

over deze kwalificaties in het Nederlands. 

 

Er dient dus te worden opgemerkt dat uit de aanvraag blijkt: 

 

- Het oudste minderjarig kind hier 8 jaar onafgebroken les volgt in het Nederlands sinds haar zes jaar ; 

 

- Het jongste kind nooit anders heeft geweten of onze cultuur en maatschappij nu het pas geboren werd 

in 2008, sinds den beginnen heeft het hier dus school gelopen te Gent ; 

 

- Zij bekend staan met het feit dat zij zien dat hun ouders en meerderjarige zussen hier socio-

economisch verankerd zijn (cfr. de bewijzen van opleidingen etc.) ; 

 

- Gelet op deze omstandigheden zij dus psychische schade zouden oplopen bij een terugkeer en dat dit 

niet verantwoord is omdat het louter en alleen over het indienen van een aanvraag gaat. 

 

Verweerster beperkt haar antwoord door aan te geven dat er ook onderwijs wordt gegeven in het land 

van herkomst. 

 

Dergelijke motivering houdt geen rekening met de persoonlijke omstandigheden in dit dossier. Daar 

gelaten het feit dat het onderbreken van een schooljaar wel degelijk kan worden aanvaard als 

buitengewone omstandigheid (RvS 29 november 2006, nr. 165.253; RvV 29 juni 2010, nr. 45.618). Dient 

te worden opgemerkt dat de redenering van verweerster op gelijk welk dossier met minderjarige 

schoolgaande kinderen kan worden toegepast terwijl hier wel degelijk persoonlijke specifieke 

omstandigheden worden ingeroepen. 

 

Zo kunnen verzoekers geenszins weten hoe verweerster dan het argument dat de kleinste dochter nooit 

anders heeft geweten als onderwijs in onze taal nu zij pas in 2008 werd geboren in aanmerking werd 

genomen tevens omdat werd ingeroepen in de originele aanvraag dat dit psychische schade zou 

berokkenen. 
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Niet in elk dossier met minderjarige schoolgaande kinderen kan botweg gesteld worden dat het 

onderwijs ook in het land van herkomst wordt gegeven. Verweerster dient wel degelijk de belangen van 

de kinderen af te wegen gelet op de specifieke omstandigheden aanwezig in elk apart dossier. 

 

4.2.2. 

 

Dat op verweerster deze plicht ligt kan blijken uit het feit dat de bestreden beslissing in wezen 

beschouwd dient te worden als een “terugkeerbesluit” (cfr. EHVJ 18 december 2014, Abdida t. CPAS 

Ottignies Louvain-La-Neuve, C-562/13) en aldus onderworpen is aan de voorwaarden van art. 5 j. 6 van 

de van de richtlijn van de richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008 over gemeenschappelijke 

normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal 

op hun grondgebied verblijven. 

 

Deze artikelen vermelden specifiek dat er dient rekening te worden gehouden met het belang van het 

kind. In combinatie met art. 22bis GW en de uitdrukkelijke motiveringsplicht die op verweerster ligt is het 

voor verzoekers onmogelijk te begrijpen hoe, op welke manier en of de belangen van vooral de jongste 

dochter in rekening werden gebracht bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Verweerster kon niet anders dan op de hoogte zijn dat zij slechts op 25 augustus 2008 geboren is, dat 

voor haar destijds een medische regularisatieaanvraag werd ingediend die op 18/11/2011 ontvankelijk 

werd verklaard, dat dit kind dus nooit anders heeft gekend dan onderwijs in het Nederlands en het zien 

van de socio-economische banden van haar ouders en meerderjarige zussen. 

 

Verzoekers zien dan ook geenszins in op welke manier, of en hoe deze elementen in rekening werden 

gebracht nu niet anders kan dan geoordeeld worden dat dit omstandigheden zijn die het bijzonder 

moeilijk maken om de aanvraag in het buitenland in te dienen omdat gegeven de omstandigheden het 

wegrukken van dit kind uit een omgeving die zij nooit anders heeft geweten om in een klas te plaatsen in 

een compleet andere taal, in het midden van het schooljaar en in vijandige omstandigheden nu alsmaar 

meer Tsjetsjenen zich voegen bij IS en er gespannen omstandigheden zijn mede door een poging tot 

aanval op Kadyrov (stuk 4) haar bijzondere en onherstelbare schade zou berokkenen. 

 

In het licht van tevens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de 

belangen van minderjarige kinderen is de bestreden beslissing dan ook niet verantwoord naar recht: 

 

“On this particular point, the Court reiterates that there is a broad consensus, including in 

international law, in support of the idea that in all decisions concerning children, their best interests 

are of paramount importance (see Neulinger and Shuruk v. Switzerland, cited above, § 135, and X 

v. Latvia, cited above, § 96). Whilst alone they cannot be decisive, such interests certainly must be 

afforded significant weight.” (EHRM, Jeunnesse t. Nederland, 3 oktober 2014). 

 

Omwille van alle bovenstaande redenen, dient de bestreden beslissing dan ook te worden vernietigd.”  

 

3.4 Verzoekers betogen dat het motief in de bestreden beslissing met betrekking tot hun schoolgaande 

minderjarige kinderen geen rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden in het dossier, met 

name dat het jongste kind nooit anders heeft geweten dan onderwijs in België en in onze taal aangezien 

het pas in 2008 is geboren en psychische schade zal ondervinden.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekers niet betwisten dat zij niet hebben aangetoond dat hun kinderen 

geen onderwijs kunnen genieten in hun land van herkomst en dat zij evenmin aantoonden dat hun 

kinderen voor hun scholing gespecialiseerd onderwijs of een gespecialiseerde infrastructuur behoeven, 

die niet in het land van herkomst kan verkregen worden. Bovendien benadrukt de Raad dat de 

verzoekers steeds hebben geweten dat de scholing van hun kinderen plaatsvond in precair verblijf en 

dat hun opleiding in België mogelijk slechts een tijdelijke oplossing was om hun ontwikkeling toch zo 

normaal mogelijk te laten verlopen. Verder tonen verzoekers in hun verzoekschrift niet aan dat de 

belangen van hun kinderen bij een terugkeer geschaad worden. De verzoekers tonen met hun vage 

betoog omtrent de belangen van hun kinderen niet aan dat deze beoordeling de redelijkheid te buiten 

zou gaan. Zij maken geenszins aannemelijk dat hun kinderen in Rusland zich aldaar niet verder zouden 

kunnen ontplooien en ontwikkelen. Een schending van het redelijkheids- of zorgvuldigheidsbeginsel 

wordt niet aangetoond.  
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Waar verzoekers verwijzen naar de Terugkeerrichtlijn merkt de Raad op dat de bestreden beslissing 

geen verwijderingsmaatregel of terugkeerbesluit bevat zodat de Terugkeerrichtlijn niet van toepassing 

is, ook niet “in wezen”.  

 

Krachtens artikel 22bis, vierde lid van de Grondwet is het belang van het kind de eerste overweging bij 

elke beslissing die het kind aangaat. Deze bepaling volstaat op zichzelf niet om toepasbaar te zijn 

zonder dat verdere uitwerking of precisering ervan nodig is. Dit blijkt reeds hieruit dat naar luidt van het 

vijfde lid van hetzelfde artikel de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel deze rechten van 

het kind waarborgen. Tijdens de parlementaire voorbereiding die tot de grondwetswijziging van 22 

december 2008 met onder meer de toevoeging van artikel 22bis, vierde en vijfde lid van de Grondwet 

heeft geleid, is in de Kamer benadrukt dat deze nieuwe rechten geen directe werking maar een eerder 

symbolisch karakter zouden hebben (Parl. St., Kamer, 2007-08, nr. 52-0175/001, 6 en nr. 52-0175/005, 

13 en 31-32). Ook uit de parlementaire voorbereiding in de Senaat blijkt dat ervoor werd gekozen om de 

op te nemen rechten “geen louter symbolische waarde te geven, zonder ze daarom rechtstreekse 

werking toe te kennen”, waarbij werd aangehaald dat de voorgestelde grondwetswijziging op de in 

artikel 23 van de Grondwet gehanteerde formule is geënt en dat de wetgever deze rechten moet 

invullen (Parl. St., Senaat, 2007-08, nr. 3-265/3, 5). Bij gebrek aan directe werking van artikel 22bis, 

vierde lid van de Grondwet kunnen de verzoekers zich niet rechtstreeks op deze bepaling beroepen. 

 

Tot slot wordt opgemerkt dat verzoekers met de loutere verwijzing naar artikel 5 j.6 van de 

Terugkeerrichtlijn en artikel 22bis van de Grondwet, niet aannemelijk maken dat zij in de onmogelijkheid 

verkeren om zich te gedragen naar de bepaling van artikel 9 van de vreemdelingenwet die voorziet dat 

de aanvraag om machtiging tot verblijf vanuit het buitenland moet worden ingediend. De door 

verzoekers aangehaalde bepalingen vormen niet automatisch een geldige grond om niet aan de 

voorwaarden van de verblijfswetgeving te moeten voldoen (mutatis mutandis RvS 28 juni 2006, nr. 

160.740 ). 

 

De aangevoerde schending van artikel 5 j.6 van de Terugkeerrichtlijn en artikel 22bis van de Grondwet, 

kan dan ook niet tot de nietigverklaring leiden. 

 

In zoverre tenslotte dat de verzoekers zouden voorhouden dat het schoollopen van de kinderen een 

buitengewone omstandigheid uitmaakt in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, dient erop te 

worden gewezen dat de Raad van State reeds meerdere malen heeft geoordeeld dat het niet onredelijk 

is dat de gemachtigde van de minister/staatssecretaris beslist dat de aanwezigheid van schoolgaande 

kinderen geen buitengewone omstandigheid uitmaakt (RvS 14 maart 2006, nr. 156.325 en RvS 4 juli 

2002, nr. 108.862). 

 

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

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

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

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig september tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


