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 nr. 197 093 van 21 december 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. ALENKIN 

Vlaamse Kaai 76 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 12 mei 2014 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, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 7 april 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 en van de beslissingen 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en tot 

het opleggen van een inreisverbod (bijlagen 13 en 13sexies). 

 

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 16 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 november 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. ALENKIN 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 

 

1.1. De verzoekende partij verklaart de Russische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 17 april 

1987.  

 



  

 

RvV X - Pagina 2 van 19 

1.2. Op 27 april 2006 dient de verzoekende partij een eerste asielaanvraag in. Inzake dit asielverzoek 

neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken op 4 mei 2006 de beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten en de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) op 23 juni 2006 een bevestigende 

beslissing van weigering van verblijf. Deze laatste beslissing wordt evenwel ingetrokken, waarna de 

commissaris-generaal op 16 januari 2007 beslist dat verder onderzoek noodzakelijk is en hij op 15 

december 2008 beslist tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Het tegen deze laatste beslissing ingestelde beroep wordt door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) bij arrest van 4 maart 2009 met nummer 24 177 

verworpen.  

 

1.3. Op 3 september 2009 dient de verzoekende partij een tweede asielaanvraag in. Op 3 mei 2011 

neemt de commissaris-generaal, inzake dit asielverzoek, de beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest van 19 juli 2011 met 

nummer 65 010 weigert ook de Raad de verzoekende partij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus.  

 

1.4. Bij schrijven gedateerd op 9 oktober 2009 dient de verzoekende partij een eerste aanvraag in om 

machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden op grond 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). 

 

1.5. Bij schrijven gedateerd op 14 november 2011 dient de verzoekende partij een tweede aanvraag in 

om machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingen-

wet. 

 

1.6. Op 3 juli 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) de 

beslissing waarbij de aanvragen van 9 oktober 2009 en 14 november 2011 ontvankelijk doch ongegrond 

worden verklaard. Bij arrest van 27 november 2013 met nummer 114 474 verwerpt de Raad het tegen 

deze beslissing ingestelde beroep.  

 

1.7. Op 9 juli 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten. Bij arrest van 27 november 2013 met nummer 114 473 verwerpt de 

Raad ook het beroep ingediend tegen deze beslissing.  

 

1.8. Bij schrijven gedateerd op 4 februari 2014 dient de verzoekende partij een nieuwe aanvraag in om 

machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

Op 7 april 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij deze aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing die op 12 april 2014 aan de 

verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 10.02.2014 werd 

ingediend door : 

[K.,I.] [R.R.: …] 

nationaliteit: Russische Federatie 

geboren te […] op […] 

adres: […] 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

Reden(en): 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

Hij beroept zich op het feit dat hij in Dagestan, zijn regio van herkomst niets of niemand heeft om op 

terug te vallen en legt hierover stavingsstukken voor. Hij toont evenwel niet aan dat hij niet over de 

financiële middelen beschikt om naar Moskou te reizen om de verblijfsaanvraag in te dienen bij de 

Belgische diplomatieke post. 
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Hij stelt dat hij vervolgd wordt door de Russische autoriteiten en dat hij gevaar loopt als hij terugkeert 

naar zijn land van herkomst. We merken evenwel op dat hij twee asielprocedures heeft doorlopen 

waarin hij de kans had om zijn zijn angst voor terugkeer aannemelijk te maken. Zijn laatste 

asielaanvraag werd afgewezen in de beroepsprocedure op 26.07.2011. De recente stukken die hij 

voorlegt, met name het pv van huiszoeking van 20.10.2013 (terwijl hij op dat ogenblik al meer dan zes 

jaar in België verblijft) en een kopie van een opsporingsbericht, zijn onvoldoende om aannemelijk te 

maken dat hij bij terugkeer het risiko loopt op een onmenselijke of een vernederende behandeling in de 

zin van artikel 3 EVRM. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, oordeelde 

in haar beslissing van 03.05.2011 met betrekking tot gelijkaardige stukken die hij had voorgelegd dat, in 

het licht van zijn verklaringen, de bewijskracht ervan gering was. Zo betreft het opsporingsbericht, dat hij 

toen al had voorgelegd, een slechte kopie en is de foto niet herkenbaar. We aanvaarden de gestelde 

vrees voor terugkeer naar Rusland niet als een buitengewone omstandigheid. 

Hij beroept zich ook op zijn relatie met [S.S.], met wie hij een kind heeft, geboren in België op […]. We 

merken op dat noch mevrouw [S.], noch het gemeenschappelijke kind, rechtmatig verblijf heeft in België. 

We aanvaarden het argument dat betrokkene bij zijn gezin in België wenst te blijven bijgevolg niet als 

een buitengewone omstandigheid. Het staat hem vrij zijn partner, met wie hij volgens zijn verklaring 

traditioneel gehuwd is, mee te nemen naar zijn land van herkomst. 

De elementen van integratie (dat betrokkene sinds april 2006 in België verblijft, talrijke taal-en 

integratieprogramma’s met succes heeft gevolgd, sociale bindingen heeft, werkbereid is en geen gevaar 

is voor de openbare orde) 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).” 

 

1.9. Eveneens op 7 april 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissingen tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten en tot het opleggen van een inreisverbod. Deze 

beslissingen worden verzoeker samen met de eerste bestreden beslissing ter kennis gebracht en 

vormen de tweede en derde bestreden beslissing. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten is gemotiveerd als volgt: 

 

“De heer: 

Naam, voornaam:  [K.,I.] 

geboortedatum:  […] 

geboorteplaats:  […] 

nationaliteit:  Russische Federatie 

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

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

er zich naar toe te begeven, 

onmiddellijk 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 basis van volgende feiten: 

° 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 en of visum. 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

° 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten hem betekend op 

12.07.2013.” 

 

Het inreisverbod luidt verder als volgt: 

 

“Aan de heer: 

Naam, voornaam: [K.,I.] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Russische Federatie 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 
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voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten van 07.04.2014 gaat gepaard met dit inreisverbod. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grand van volgende feiten: 

o In uitvoering van artikel 74/11 §1 tweede lid van de wet van 15 december 1980, is de termijn van het 

inreisverbod 3 jaar omdat: 

2° Niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan: Hij heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten aan hem betekend op 12.07.2013.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij de volgende exceptie op: 

 

“Verzoekende partij vecht in eenzelfde verzoekschrift zowel de onontvankelijkheidsbeslissing als de 

beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten én een inreisverbod aan.  

Deze beslissingen maken onmiskenbaar drie onderscheiden beslissingen uit, waaraan verschillende 

feitelijke en juridische motieven ten grondslag liggen.  

Naar inzichten van verweerder kan verzoekende partij beide beslissingen niet op ontvankelijke wijze 

aanvechten bij eenzelfde verzoekschrift. Verzoekende partij toont naar inzichten van verweerder niet 

aan dat beide beslissingen dermate verknocht zijn dat zij in eenzelfde procedure dienen te worden 

behandelen.  

Wanneer een verzoekende partij meerdere beslissingen met hetzelfde verzoekschrift heeft bestreden, 

en er bestaat onvoldoende samenhang tussen die beslissingen, wordt in de regel alleen het beroep 

ontvankelijk verklaard ten aanzien van de akte die eerst wordt vermeld in het verzoekschrift, en de 

daarmee direct samenhangende bestreden handeling. Wanneer echter de bestreden rechtshandeling 

een verschillend belang voor de verzoeker vertoont, zal het beroep geacht worden tegen de 

belangrijkste beslissing of het voornaamste onderwerp te zijn gericht (R. STEVENS. 10. De Raad van 

State, 1. afdeling bestuursrechtspraak, Brugge, die Keure, 2007, 65-71).  

De verweerder stelt vast dat verzoekende partij de onontvankelijkheidsbeslissing 9bis eerst vermeld 

heeft in het verzoekschrift. Het beroep wordt dan ook geacht gericht te zijn tegen deze beslissing.  

Het beroep is onontvankelijk in zoverre gericht tegen de beslissing tot bevel om het grondgebied te 

verlaten en inreisverbod.” 

 

In het belang van een goede rechtsbedeling dient degene die een beroep doet op de rechter voor elke 

vordering een afzonderlijk geding aan te spannen, om zo de rechtsstrijd overzichtelijk te houden en een 

vlotte afwikkeling van de zaak mogelijk te maken (RvS 14 september 1984, nr. 24.635; R. STEVENS, 10. 

De Raad van State, 1. Afdeling bestuursrechtspraak, Brugge, die Keure, 2007, 65-71). Meerdere 

vorderingen kunnen slechts ontvankelijk in één enkel verzoekschrift worden ingesteld indien bij 

uitzondering de goede rechtsbedeling daardoor wordt bevorderd, meer bepaald indien de vorderingen, 

wat hun voorwerp of wat hun grondslag betreft, zo nauw samenhangen dat het als waarschijnlijk 

voorkomt dat vaststellingen gedaan of beslissingen genomen met betrekking tot de ene vordering, een 

weerslag zullen hebben op de uitkomst van de andere vordering. Het komt uitsluitend aan de rechter toe 

te oordelen of de gezamenlijke behandeling van verschillende vorderingen het vlot verloop van het 

geding bevordert of schaadt (RvS 4 augustus 1997, nr. 67.627).  

 

De Raad is in casu van oordeel dat een voldoende samenhang tussen de aangevochten beslissingen 

kan worden aangenomen. De vaststelling dringt zich immers op dat de verzoekende partij zich in haar 

aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, wat de buitengewone omstandigheden 

betreft, beriep op elementen die verband houden met de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). Zij gaf zodoende ten 

overstaan van het bestuur aan dat een terugkeer naar haar herkomstland problematisch kon zijn in het 

licht van deze verdragsbepalingen. Een onderzoek van deze ingeroepen elementen drong zich dan ook 

op, niet enkel in het kader van de beoordeling van de verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet doch ook opdat kon worden overgegaan tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, al dan niet gepaard gaande met een inreisverbod. In dit verband kan onder 

meer worden gewezen op het bepaalde in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. In casu blijkt uit de 

tweede en derde bestreden beslissing geen afzonderlijke beoordeling in dit verband, zodat dient te 
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worden aangenomen dat de verwerende partij deze elementen in rekening heeft gebracht middels het 

op dezelfde dag nemen van de eerste bestreden beslissing. Door zo te handelen heeft de verwerende 

partij erkend dat de uitkomst van de verblijfsaanvraag bepalend kan zijn voor het al dan niet afleveren 

van het bevel om het grondgebied te verlaten en het inreisverbod, en zelf de mogelijke uitkomst van een 

procedure tegen het bevel en het inreisverbod tot op zekere hoogte verbonden met de mogelijke 

uitkomst van een procedure tegen de niet-ontvankelijkheidsbeslissing die werd genomen inzake de 

verblijfsaanvraag. In deze omstandigheden is de Raad van oordeel dat de verschillende bestreden 

beslissingen een zodanige graad van samenhang vertonen dat het in het kader van een goede 

rechtsbedeling gepast voorkomt deze samen te behandelen. De gezamenlijke behandeling van de 

verschillende vorderingen schaadt het vlot verloop van het geding niet. De opgeworpen exceptie wordt 

verworpen. 

 

2.2. De verwerende partij werpt in ondergeschikte orde ook de volgende exceptie op:  

 

“Verzoekende partij ontbeert bovendien naar het oordeel van de verweerder het vereiste belang bij het 

ingediende beroep, in zoverre dit gericht is tegen het betekende bevel om het grondgebied te verlaten. 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 kunnen 

slechts beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling 

die doet blijken van een benadeling of een belang. 

In casu werd aan verzoekende partij bevel gegeven om het grondgebied te verlaten in toepassing van 

artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. 

Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 17 

februari 2012) heeft artikel 7 van de wet van 15 december 1980 gewijzigd, waardoor het eerste lid van 

het artikel als volgt luidt: 

[…] 

Bijgevolg beschikt de Staatssecretaris c.q. zijn gemachtigde niet over een discretionaire bevoegdheid 

wanneer artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de wet van 15 december 1980 dient toegepast te 

worden. 

In casu werd de bestreden beslissing op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet 

genomen om reden dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste 

documenten. 

Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel vermag de staatssecretaris niet anders dan 

in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, na te hebben vastgesteld dat 

de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste documenten, een nieuw 

bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekende partij ter kennis te laten brengen. 

Enkel indien de hogere rechtsnormen zouden worden geschonden doordat aan de betrokken 

vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten zou worden betekend, en het bevel aldus een 

schending zou impliceren van deze hogere rechtsnormen, kan de gemachtigde van de Staatssecretaris 

op een wettige wijze beslissen dat geen bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven 

aan de betrokken vreemdeling. 

In casu beroept de verzoekende partij zich op een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM, doch uit de 

bespreking van het middel blijkt dat deze schendingen geenszins kunnen worden aangenomen.” 

 

De Raad dient op te merken dat er echter gevallen denkbaar zijn waarin de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, zelfs uit hoofde van een gebonden bevoegdheid, bekleed is met een 

onwettigheid. Steeds dient te worden onderzocht of de verzoekende partij een dergelijke onwettigheid, 

klevend aan het bevel om het grondgebied te verlaten, in haar middelen heeft aangevoerd (cf. RvS 9 

maart 2004, nr. 129.004). Daarenboven mag geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn 

met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder deze van het EVRM (cf. RvS 26 augustus 

2010, nr. 206.948). Dit blijkt ook uit het gestelde in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de schending inroept van hogere rechtsnormen, met name 

van de artikelen 3 en 8 van het EVRM. Door te stellen van oordeel te zijn dat de aangevoerde 

schending van hogere rechtsnormen ongegrond is, loopt de verwerende partij vooruit op het onderzoek 

van deze middelen door de Raad. 

 

Er kan niet zonder meer worden gesteld dat de verzoekende partij geen belang heeft bij de nietig-

verklaring van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De tweede exceptie van de verwerende partij dient eveneens te worden verworpen.  
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 3 en 8 van het 

EVRM, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motieven van 

de bestuurshandelingen (hierna: de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991), van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij onderbouwt het middel als volgt: 

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de Staatssecretaris de verplichting op zijn 

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

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier én op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

Verzoeker verblijft in België reeds meer dan 8 jaar! Het gaat over een zeer lang verblijf en zeer goede 

integratie in het land. 

Verzoeker wordt gezocht in het land van herkomst en kan niet terugkeren omwille van politiek 

problemen. 

De Dienst Vreemdelingenzaken weigert om rekening te houden met inhoud van nieuwe bewijzen (zie 

administratief dossier) en verwijst terzake naar vorige beslissingen van het CGVS. 

Zijn traditionele vrouw en kind verblijven tevens in België. Verzoekers‟ privé- en gezinsleven dien 

bijgevolg enkel maar in België plaatsvinden. 

De traditionele vrouw van verzoeker en zijn kind bevinden zich in aparte verblijfsprocedures. 

Verzoeker heeft taal- en integratiecursussen gevolgd en is zeer goed geïntegreerd in het land. 

Het gaat in casu over een samenhang van verschillende omstandigheden die samen zeker al 

buitengewoon beschouwd dienen te worden. 

Dat zijn de redenen dat mijn cliënt geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten dd. 13 juli 2013. 

Hij had toen geen andere keuze. 

Verzoeker heeft tevens serieuze politieke problemen in Dagestan en wordt gezocht daar door 

politiediensten. 

Verzoeker heeft immers politieke problemen in Dagestan (zie bewijzen in het administratief dossier 

toegevoegd bij de laatste aanvraag ex-artikel 9ter).. 

Verzoeker is bovendien al lang afwezig in het land van herkomst en hij heeeft daar geen woning en 

geen job kan vinden (zie bijweijzen in het administratief dossier). 

Alsmede is er voor verzoeker geen enkel sociaal vangnet in hun land van herkomst. Hij heeft geen 

familieleden meer in hun land van herkomst waarop hij effectief kan terugvallen. 

De vrouw en kind van verzoeker verblijven momenteel in België. 

Gelet het hiervoor vermelde zou het terugsturen van verzoekers naar hun land van herkomst, een 

schending uitmaken van artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, m.n. 

schending van het recht op leven en verbod van foltering. 

Zij terugsturen zou tevens een scheiding uitmaken van artikel 8 van het Europees Verdrag van de 

Rechten van de Mens, m.n. eerbiediging van privé- en gezinsleven. 

Met het hiervoor vermelde heeft de verwerende partij geen rekening gehouden bij het nemen van de  

bestreden beslissing. 

Het weze derhalve duidelijk dat er een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel bestaat in hoofde van 

verzoekers. 

Zodoende diende de Dienst Vreemdelingenzaken alsmede rekening te houden met het feit dat 

verzoekers in hun land van herkomst geen sociaal vangnet heeft. 

Verzoekers kunnen moeilijk werken in het land van herkomst omdat ze al lang afwezig zijn en omdat er 

grote werkloosheid is (verzoekster is bovendien zwaar ziek). Hij is tevens reeds bijna 8 jaar afwezig in 

het land van herkomst. 

Het is derhalve zeer reëel dat verzoeker bij terugkeer naar hun land van herkomst geen werk zal vinden 

en des te meer niet zou kunnen terugvallen op een maandelijkse sociale uitkering, omdat hij hiervoor 

niet in aanmerking komen (laatste jaren niet gewerkt in het land van herkomst). Hij kan in Dagestan 

geen werkloosheidsuitkering krijgen. 

Wat betreft de bestreden beslissing dd. 7 april 2014, betekend aan verzoekers op 12 april 2014 gaat het 

grotendeels over een standaardmotivering zonder rekening te houden met risico’s van verzoeker in 

geval van zijn terugkeer. 

Het BGV en inreisverbod (bijlagen 13 en 13sexies) zijn tevens onvoldoende gemotiveerd. 
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De tegenpartij houdt geen rekening met bijzonder moeilijke situatie van verzoeker. 

Het weze derhalve duidelijk dat verzoeker niet kan worden afgescheiden van zijn vrouw en kind (die 

momenteel in andere regularisatieprocedure ex artikel 9bis zitten). De gedwongen terugkeer zou een 

schending uitmaken van artikel 8 van het EVRM.” 

 

3.2. De verwerende partij repliceert als volgt in de nota met opmerkingen: 

 

“Verweerder stelt vast dat de kritiek van de verzoekende partij een loutere herhaling uitmaakt van de 

elementen die in de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf o.g.v. artikel 9 bis van de 

Vreemdelingenwet werden aangehaald.  

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Het hoofdmotief van de 

bestreden beslissing bestaat erin dat de verzoekende partij geen buitengewone omstandigheden heeft 

ingeroepen die kunnen rechtvaardigen dat de aanvraag in België wordt ingediend.  

Luidens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan het een vreemdeling, in buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarde dat hij over een identiteitsdocument beschikt, worden toegestaan 

zijn aanvraag om machtiging tot verblijf te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Hieruit volgt dat enkel wanneer er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen 

van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. Deze buitengewone 

omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om 

een verblijfsmachtiging aan te vragen. Verweerder laat gelden dat uit art. 9 Vreemdelingenwet, duidelijk 

blijkt dat dit wetsartikel een algemene regel is, ten aanzien waarvan artikel 9bis Vreemdelingenwet zich 

verhoudt als een restrictief toe te passen uitzondering.  

“als algemene regel geldt dus 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 (…) De mogelijkheid om 

in België een verblijfsmachtiging aan te vragen, als uitzonderingsbepaling, moet restrictief worden 

geïnterpreteerd.” (R.v.V. nr. 104.221 dd. 31.05.2013)  

De toepassing van artikel 9bis Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in:  

- 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 verkrijgen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard;  

- 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 de verzoekende partij een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de gemachtigde van de Staatssecretaris na te gaan of de 

aanvraag wel regelmatig werd ingediend, en onder meer te weten of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden werden ingeroepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te 

verantwoorden.  

In casu werd de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf onontvankelijk verklaard, wat betekent dat 

de buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom verzoekende partij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in het land van herkomst 

heeft ingediend, niet werden aanvaard of bewezen.  

Uit de omstandige motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris de door verzoekende partij aangehaalde argumenten betreffende de ingeroepen 

buitengewone omstandigheden beantwoordt op kennelijk redelijke wijze.  

De bestreden beslissing bevat de volgende overwegingen :  

[…] 

Deze overwegingen laten verzoekende partij toe om te achterhalen om welke redenen de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging door de gemachtigde van de Staatssecretaris onontvankelijk wordt geacht.  

De verweerder wijst er daarbij op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris een ruime beleidsvrijheid 

heeft bij het beoordelen of elementen, die worden aangevoerd in een aanvraag, buitengewone 

omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Wanneer de Raad als 

annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst, treedt hij niet op als rechter in hoger 

beroep die, op aanvraag van de rechtzoekende, de ware toedracht van de feiten gaat beoordelen. Hij 

onderzoekt enkel of de gemachtigde van de Staatssecretaris in redelijkheid is kunnen komen tot de door 

hem gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die 

vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde 
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onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan m.a.w. 

wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is (R.v.V. nr. 14.410 van 25 juli 2008). De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen vermag zich niet in de plaats te stellen van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris, hetgeen verzoekende partij schijnbaar vergeet.  

Verzoekende partij slaagt er niet in de beoordeling van de bestreden beslissing dat geen buitengewone 

omstandigheden zijn aangetoond, te weerleggen. Verzoekende partij maakt de aangevoerde schending 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet aannemelijk.  

Betreffende de vermeende schending van artikel 3 EVRM merkt de verweerder vooreerst op dat de 

bestreden beslissing de verzoekende partij geenszins verplicht terug te keren naar zijn land van 

herkomst, doch enkel de verplichting inhoudt tot het verlaten van het grondgebied van het Rijk en van 

dat van een aantal andere Staten met wie België afspraken heeft gemaakt inzake grensoverschrijding 

door vreemdelingen (cf. R.v.St. nr. 50.187, 14.11.1994, en nr. 50.130, 9.11.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.).  

Het terugleiden van een vreemdeling zou ten aanzien van het art. 3 EVRM een probleem kunnen doen 

rijzen wanneer er ernstige en duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene een risico loopt 

op folteringen, onmenselijke of vernederende handelingen, doch deze bepaling impliceert geenszins dat 

een vreemdeling zonder meer het recht heeft het grondgebied van een bepaalde staat binnen te komen 

of er te verblijven (Cass. 4 februari 1992, Arr. Cass. 1993, I, 148).  

Verder laat de verweerder gelden dat onder folteringen in de zin van art. 3 E.V.R.M. wordt begrepen, 

“die handelingen waarbij op doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van fysieke of psychische aard 

wordt toegebracht” (Arbitragehof nr. 51/94, 29 juni 1994, T. Vreemd. 1994, 253, noot VANHEULE, D.). 

Het Hof van Cassatie oordeelde reeds bij arrest dd. 4.2.1993 (nr. 9567) dat het uit het land zetten van 

een vreemdeling een schending van het art. 3 E.V.R.M. kan uitmaken, “in zoverre er ernstige en 

duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene, indien hij aan die Staat (waaruit hij gevlucht is) 

wordt overgeleverd, een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, maar dat die bepaling evenwel niet impliceert 

dat een vreemdeling het recht heeft het grondgebied van een bepaalde Staat binnen te komen of er te 

verblijven”.  

In casu is er geen sprake van ernstige en duidelijke redenen, niet in het minst nu:  

- de verzoekende partij ter zake vaag blijft en geen concrete gegevens naar voor brengt of 

bewijskrachtige stukken voorlegt,  

in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt aangegeven : Het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen, oordeelde in haar beslissing van 03.05.2011 met betrekking tot 

gelijkaardige stukken die hij had voorgelegd dat, in het licht van zijn verklaringen, de bewijskracht ervan 

gering was. Zo betreft het opsporingsbericht, dat hij toen al had voorgelegd, een slechte kopie en is de 

foto niet herkenbaar. We aanvaarden de gestelde vrees voor terugkeer naar Rusland niet als een 

buitengewone omstandigheid. 

Er is in casu geen sprake van een reëel risico om te worden onderworpen aan folteringen, of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, zoals reeds bleek uit het onderzoek door de 

asielinstanties.  

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om 

een inbreuk uit te maken op art. 3 EVRM. Een eventualiteit van art. 3 EVRM kan worden geschonden 

volstaat op zich niet (R.v.St. nr. 105.233 dd. 27.03.2002, R.v.St. nr. 105.262 dd. 28.03.2002, R.v.St. nr. 

104.674 dd. 14.03.2002, …)  

De verzoekende partij is derhalve verkeerdelijk de mening toegedaan dat art. 3 E.V.R.M. zou 

geschonden zijn.  

De verzoekende partij beroept zich ook op de vermeende schending van artikel 8 EVRM.  

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:   

[…] 

De verzoekende partij dient in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige relatie te 

bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM.  

[…] (R.v.V. nr. 48.465 dd. 23.09.2010)  

[…] (R.v.V. nr. 107.498 dd. 29.07.2013)  

De verweerder laat gelden dat in casu geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede lid EVRM dient 

te gebeuren.  

Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden 

beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf.  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat.  
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In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37).  

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.” 

(zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011) 

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. 

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. 

Verzoekende partij toont met het loutere betoog dat haar verloofde ‘omwille van persoonlijke redenen 

onmogelijk naar Turkije kan’ niet aan dat er ernstige hinderpalen zij die haar beletten om met haar 

verloofde Y.A. in haar land van herkomst te ver blijven en maakt evenmin aannemelijk dat zij enkel in 

België met haar [verloofde] kan samenleven. De Raad wijst erop dat het aan verzoekende partij en haar 

(toekomstige) partner toekomt aan de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een eigen 

inkleuring te gegeven, waarbij de partner van verzoekende partij haar zou kunnen vergezellen naar haar 

land van herkomst, in casu Turkije. Het is immers inherent aan een grensoverschrijdende relatie dat één 

van beide partners, indien men een gezinsleven wenst uit te bouwen, de verankering in zijn land van 

herkomst, of legaal verblijf, in grote mate verliest. Verzoekende partij toont op generlei wijze aan 

waarom haar partner in de volstrekte onmogelijkheid zou zijn samen met haar een gezinsleven in 

Turkije uit te bouwen. Deze elementen laten prima facie toe te besluiten dat er geen positieve 

verplichting lijkt te bestaan in hoofde van de Belgische overheid en er geen onoverkomelijke hinderpalen 

lijken te zijn om het gezinsleven elders verder te zetten.” (R.v.V. nr. 93.229 dd. 10.12.2012) 

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen.  

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij 

diverse gelegenheden aan heeft herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een 

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM 

kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de 

door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om 

de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is 

het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de 

uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 

12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 

67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen 

dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie 

R.v.St. nr. 40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.).  

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007).  

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.)  

De bestreden beslissing heeft inderdaad niet tot gevolg dat de verzoekende partij definitief van haar 

partner wordt gescheiden, doch enkel dat zij tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid er 

terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een 

regelmatige binnenkomst in het Rijk, en na het verstrijken van de termijn van het inreisverbod. De 

bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te komen en 
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er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet 

opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 

4.070 dd. 27.11.2007).  

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.  

Waar de verzoekende partij tenslotte voorhoudt dat het bevel om het grondgebied te verlaten en het 

inreisverbod onvoldoende rekening houden met de individuele situatie van de verzoekende partij , merkt 

verweerder op dat deze kritiek vaag is en niet kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen.  

Bovendien dient de verzoekende partij deze beslissingen aan te vechten in een afzonderlijk beroep (zie 

supra).  

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3.1. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die onder meer stellen dat beslissingen met 

redenen moeten zijn omkleed, hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de 

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren 

met de middelen die het recht hem verschaft. Ze verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een 

“afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

3.3.1.1. De Raad stelt vast dat in de eerste bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven 

worden aangegeven op basis waarvan deze beslissing is genomen. De verwerende partij heeft immers, 

met verwijzing naar artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, geduid dat de verzoekende partij niet 

aantoonde dat er buitengewone omstandigheden bestaan 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 haar verblijfplaats of voor de plaats van oponthoud in het buitenland. Zij 

heeft tevens toegelicht waarom zij van mening is dat uit de door de verzoekende partij aangebrachte 

gegevens geen buitengewone omstandigheden kunnen worden afgeleid. Algemeen gesteld, komt dit 

neer op het volgende. Inzake het betoog van de verzoekende partij dat zij niets of niemand meer heeft 

om op terug te vallen in haar regio van herkomst Dagestan, is de verwerende partij de mening 

toegedaan dat de verzoekende partij met dit betoog nog niet aantoont dat zij niet over de financiële 

middelen beschikt om naar Moskou te reizen om aldaar de verblijfsaanvraag bij de Belgische 

diplomatieke post in te dienen. Waar de verzoekende partij stelt dat zij wordt vervolgd door de 

Russische autoriteiten, merkt de verwerende partij op dat de verzoekende partij reeds twee 

asielprocedures heeft doorlopen die werden afgewezen en dat de recente stukken, gelet op hun geringe 

bewijskracht, onvoldoende zijn om aannemelijk te maken dat de verzoekende partij bij terugkeer alsnog 

een risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM. 

Er wordt op gewezen dat de commissaris-generaal inzake eerder voorgelegde en gelijkaardige stukken 

reeds wees op de geringe bewijskracht van dergelijke stukken in het licht van de verklaringen van de 

verzoekende partij. Er wordt ook geduid dat het opsporingsbericht, dat reeds voorlag, een slechte kopie 

betreft en de foto niet herkenbaar is. Inzake de relatie van de verzoekende partij waarbinnen een kind 

werd geboren, merkt de verwerende partij op dat noch de partner, noch het kind rechtmatig verblijf 

hebben in België en zij de verzoekende partij aldus kunnen volgen naar het land van herkomst. Inzake 

de elementen van integratie, waaronder het lang verblijf, de taal- en integratieprogramma’s en de 

sociale bindingen, wordt ten slotte geoordeeld dat dergelijke elementen de gegrondheid van een 

aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd betreffen en dat deze omstandigheden niet 

verantwoorden waarom deze aanvraag in België en niet vanuit het buitenland is ingediend. 

 

Er kan bezwaarlijk worden gesteld dat de voorziene motivering onduidelijk, stereotiep of gestandaardi-

seerd zou zijn, aangezien alle door de verzoekende partij aangebrachte gegevens, één na één, op een 

overzichtelijke en individuele wijze in de eerste bestreden beslissing worden behandeld. Ten overvloede 

dient bovendien te worden geduid dat zelfs indien een beslissing is gemotiveerd met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit loutere feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

is gemotiveerd (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

De motivering van de eerste bestreden beslissing is pertinent en draagkrachtig en laat de verzoekende 

partij toe om haar rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden. Een tekortkoming in de formele 

motiveringsplicht zoals vervat in de aangehaalde wetsbepalingen wordt, wat deze beslissing betreft, niet 

concreet aannemelijk gemaakt. 
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3.3.1.2. Met betrekking tot de tweede bestreden beslissing, namelijk het bevel om het grondgebied te 

verlaten, merkt de Raad op dat ook deze beslissing op duidelijke wijze de juridische en feitelijke 

overwegingen vermeldt die eraan ten grondslag liggen. Het bevel om het grondgebied te verlaten geeft 

aan te zijn genomen op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en omdat de 

verzoekende partij niet in het bezit is van een geldig paspoort en/of visum. Met toepassing van artikel 

74/14, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet wordt de termijn om het grondgebied te verlaten vervolgens 

verminderd naar 0 dagen. In dit verband wordt er op gewezen dat de verzoekende partij heeft nagelaten 

binnen de toegekende termijn gevolg te geven aan een eerdere beslissing tot verwijdering, namelijk het 

bevel om het grondgebied te verlaten dat haar ter kennis werd gebracht op 12 juli 2013.  

 

De verzoekende partij betoogt dat de tweede bestreden beslissing onvoldoende is gemotiveerd. Zij stelt 

dat er sprake is van een standaardmotivering zonder dat er rekening wordt gehouden met de bijzonder 

moeilijke situatie waarin zij verkeert. Er dient te worden aangenomen dat de verzoekende partij met dit 

betoog aangeeft dat in de tweede bestreden beslissing ten onrechte niet is gemotiveerd inzake de 

elementen die een terugkeer naar haar herkomstland verhinderen zoals zij deze inriep in haar verblijfs-

aanvraag. De Raad merkt in dit verband evenwel op dat de verwerende partij pas overging tot het 

nemen van de tweede bestreden beslissing nadat zij de verblijfsaanvraag van de verzoekende partij op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet behandelde. De verwerende partij stelde in de eerste 

bestreden beslissing reeds vast dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakte dat er sprake is van 

buitengewone omstandigheden die haar verhinderden terug te keren naar haar herkomstland om van 

daaruit de verblijfsaanvraag in te dienen bij de bevoegde Belgische vertegenwoordiging. In de eerste 

bestreden beslissing worden de ingeroepen hinderpalen voor een terugkeer reeds besproken en wordt 

er vastgesteld dat er geen sprake is van een schending van de artikelen 3 en 8 van het EVRM. De 

verzoekende partij werd ook in kennis gesteld van deze beslissing, en de hieraan ten grondslag 

liggende motieven, samen met de betekening van de tweede bestreden beslissing. Zij kan aldus niet 

dienstig voorhouden dat de verwerende partij niet zou hebben geduid waarom de door haar ingeroepen 

omstandigheden een terugkeer naar het herkomstland of het verlaten van het Schengengrondgebied 

niet verhinderen. Zij heeft er ook geen belang bij te stellen dat de motivering inzake de ingeroepen 

buitengewone omstandigheden andermaal diende te worden hernomen in het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten. Immers, zij kent de motieven die hebben geleid tot de beslissing op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en is aldus in de mogelijkheid om er zich in rechte tegen te 

verdedigen. In deze omstandigheden en nu - zoals reeds werd gesteld - zelfs indien een beslissing is 

gemotiveerd met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte 

en gestandaardiseerde motivering, dit loutere feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden 

beslissing niet naar behoren is gemotiveerd, maakt de verzoekende partij niet concreet aannemelijk dat 

de motivering ter ondersteuning van de tweede bestreden beslissing in casu niet kon volstaan. De 

verzoekende partij geeft niet aan dat enige specifieke omstandigheid die een terugkeer naar het 

herkomstland kan verhinderen onbeantwoord is gebleven. 

 

Een gebrek inzake de formele motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 wordt, ook wat de tweede bestreden beslissing betreft, niet concreet aannemelijk gemaakt. 

 

3.3.1.3. Wat de derde bestreden beslissing betreft, stelt de Raad vast dat de volgende motieven worden 

weergegeven: er wordt besloten tot een inreisverbod voor drie jaar op grond van artikel 74/11, § 1, 

tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet en omdat de verzoekende partij niet aan de 

terugkeerverplichting heeft voldaan. De verzoekende partij heeft immers geen gevolg gegeven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten waarvan zij in kennis werd gesteld op 12 juli 2013.  

 

De verzoekende partij betoogt dat het bestreden inreisverbod onvoldoende is gemotiveerd, waar niet 

blijkt dat rekening is gehouden met haar bijzonder moeilijke situatie. Uit de uiteenzetting van het middel 

blijkt op voldoende duidelijke wijze dat zij aldus doelt op de hoger door haar reeds aangehaalde 

elementen zoals zij deze aanbracht in het kader van haar verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 74/11, § 1, eerste en tweede lid van de Vreemdelingenwet, zijnde de wetsbepaling waarop de 

derde bestreden beslissing is gestoeld, luidt als volgt:  

 

“De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. 

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen: 
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1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 

2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd.” 

 

In casu werd de verzoekende partij een inreisverbod opgelegd omdat zij geen gevolg gaf aan een 

eerder bevel om het grondgebied te verlaten, in welk geval het opleggen van een inreisverbod verplicht 

wordt gesteld. De verzoekende partij verwijst evenwel naar de specifieke omstandigheden die haar 

situatie kenmerken en die ten onrechte niet in rekening zijn gebracht. Zij kan daarin worden gevolgd. De 

duur van het inreisverbod moet overeenkomstig artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

immers worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van het geval. 

Hieromtrent dient bijgevolg ook specifiek te worden gemotiveerd (RvS 18 december 2013, nr. 225.871; 

RvS 26 juni 2014, nrs. 272.898 en 227.900; RvS 22 maart 2016, nrs. 234.225 en 234.228).  

 

Nu de Raad alleen maar kan vaststellen dat in de derde bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd 

waarom in het licht van de specifieke omstandigheden van het geval een inreisverbod wordt opgelegd 

voor de maximumtermijn van drie jaar, is het middel, gestoeld op de schending van de formele 

motiveringsplicht, gegrond wat deze beslissing betreft. De Raad wijst er in dit verband ook nog op dat de 

beoordeling die werd doorgevoerd in het kader van de ontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet niet kan volstaan in het licht van het opleggen van een 

inreisverbod of het bepalen van de duur hiervan. Hiertoe wordt er op gewezen dat het inreisverbod een 

verbod oplegt om gedurende een bepaalde termijn het Schengengrondgebied binnen te komen en er te 

verblijven, daar waar de verplichting om de aanvraag tot verblijfsmachtiging vanuit het buitenland in te 

dienen en het bevel om het grondgebied te verlaten enkel het verlaten van het Schengengrondgebied 

vereisen met de mogelijkheid tot een onmiddellijke terugkeer van zodra men in het bezit is gesteld van 

de vereiste binnenkomst- en verblijfsdocumenten. Een inreisverbod heeft aldus andere en verstrekken-

der rechtsgevolgen, en het bepalen van de duur ervan vereist dan ook een eigen beoordeling. Specifiek 

wat bijvoorbeeld de elementen van integratie betreft, dringt de vaststelling zich ook op dat hieromtrent in 

de eerste bestreden beslissing louter wordt vastgesteld dat deze niet verhinderen dat de verblijfsaan-

vraag vanuit het buitenland wordt ingediend, zonder dat hieromtrent voor het overige enig standpunt 

wordt ingenomen. 

 

De verzoekende partij kan aldus worden bijgetreden in haar stelling dat de derde bestreden beslissing is 

genomen met miskenning van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991. Het middel is dan ook, in 

de aangegeven mate, gegrond voor wat betreft deze bestreden beslissing en leidt tot de nietigverklaring 

ervan. Een onderzoek van de overige onderdelen van het middel is, wat deze beslissing betreft, niet 

langer vereist. 

 

3.3.2. Waar de verzoekende partij de eerste bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, dient het 

middel te worden onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht en dit in het licht van 

de toepassing van de bepalingen van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

De Raad 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 luidt als volgt:  

 

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

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

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

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

afgegeven.”  

 

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

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

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

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

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

deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot 
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een verblijf te worden gemachtigd indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Buiten-

gewone 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 aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen.  

 

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.  

 

Verweerder oordeelde in voorliggende zaak dat de door de verzoekende partij aangebrachte gegevens 

niet toelaten te besluiten dat zij haar aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd niet kan 

indienen via de, in artikel 9 van de Vreemdelingenwet voorziene, reguliere procedure en dat deze 

aanvraag daarom onontvankelijk is. 

 

In haar aanvraag heeft de verzoekende partij samengevat de volgende elementen ingeroepen als 

buitengewone omstandigheden: 

 - haar langdurig verblijf in België sinds 2009;  

- de politieke problemen die zij kende in Tsjetsjenië en in het kader waarvan zij nieuwe stukken voorlegt; 

zij gaf verder aan omwille van een onveilige situatie in Dagestan en omdat zij wordt gezocht door de 

Russische autoriteiten, niet te kunnen terugvallen op familie, kennissen of vrienden; 

- het gegeven dat zij traditioneel is gehuwd met mevrouw S.S. en zij een gemeenschappelijk kind 

hebben alsook dat haar partner en kind in een andere procedure zitten;  

- het gegeven dat zij niet over voldoende financiële middelen beschikt om zich eventueel samen met 

haar gezin te verplaatsen naar het thuisland en zij in Dagestan geen onroerende goederen of sociale 

woning heeft en evenmin werk of inkomsten of steun; 

 - het gegeven dat zij minder en minder banden heeft met Rusland. 

  

De verzoekende partij betwist dat met al deze elementen rekening werd gehouden.  

 

Vooreerst wijst de verzoekende partij op haar lang verblijf in België en haar goede integratie in dit land. 

Zij gaat er met dit betoog echter aan voorbij dat de verwerende partij in de eerste bestreden beslissing 

duidelijk heeft gemotiveerd dat omstandigheden die betrekking hebben op het lang verblijf in België en 

de goede integratie de gegrondheid van een aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd 

betreffen en dat deze omstandigheden niet verantwoorden waarom deze aanvraag in België en niet 

vanuit het buitenland is ingediend. Deze elementen werden aldus wel degelijk in rekening genomen bij 

het beoordelen van de ontvankelijkheid van de aanvraag, meer bepaald het voorhanden zijn van de 

buitengewone omstandigheden. Door het opnieuw te wijzen op deze elementen zoals aangevoerd in de 

verblijfsaanvraag geeft de verzoekende partij weliswaar aan niet akkoord te gaan met de beoordeling 

van de verwerende partij doch hiermee weerlegt zij de vaststelling van de verwerende partij niet dat zij 

door het louter aanbrengen van deze feitelijke gegevens niet aantoont waarom het voor haar niet 

mogelijk zou zijn om een verblijfsmachtiging aan te vragen via de reguliere procedure en dat elementen 

die betrekking hebben op de lange duur van het verblijf en de integratie slechts dienstig zijn bij een 

onderzoek ten gronde van een aanvraag om tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd. Haar 

stelling dat deze elementen buitengewone omstandigheden vormen, vindt bovendien geen steun in de 



  

 

RvV X - Pagina 14 van 19 

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). Er blijkt ook niet dat 

de verzoekende partij in haar verblijfsaanvraag dan wel concreet zou hebben toegelicht waarom deze 

elementen alsnog kunnen rechtvaardigen dat de aanvraag in België wordt ingediend. De Raad 

benadrukt andermaal dat de bewijslast voor het aantonen van de buitengewone omstandigheden op de 

verzoekende partij berust. 

 

Verder stelt de verzoekende partij dat zij niet kan terugkeren naar haar land van herkomst omwille van 

politieke problemen. Zij betoogt dat de verwerende partij weigert om rekening te houden met de inhoud 

van de nieuwe bewijzen die zij ter zake voorlegde en enkel verwijst naar de eerdere beslissingen van de 

commissaris-generaal. De Raad merkt op dat de verwerende partij er zich in haar beslissing niet toe 

heeft beperkt louter te verwijzen naar de eerdere beslissingen die inzake de asielaanvragen van de 

verzoekende partij werden genomen. Zij heeft wel degelijk ook geduid waarom de nieuwe stukken niet 

vermogen te leiden tot een andere beoordeling dan deze van de asielinstanties. Zo stelde zij vast dat de 

ter staving van de thans voorliggende verblijfsaanvraag aangebrachte stukken gelijkaardig zijn aan de 

stukken zoals deze reeds werden aangebracht in het kader van de eerdere asielaanvragen en waarvan 

reeds werd geoordeeld dat deze geen voldoende bewijskracht hebben in het licht van de door de 

verzoekende partij afgelegde verklaringen. Zij wijst er ook op dat het opsporingsbericht reeds werd 

voorgelegd tijdens de eerdere asielaanvragen, doch werd geoordeeld dat het een slechte kopie is en de 

foto niet herkenbaar is. De verwerende partij heeft aldus geduid waarom de ingeroepen politieke 

problemen en de in dit verband voorgelegde stukken een terugkeer naar het herkomstland niet in de 

weg staan en niet volstaan opdat sprake is van een reëel risico op een onmenselijke of vernederende 

behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM. Zij heeft op duidelijke wijze gesteld waarom zij van 

mening is dat de inhoud van deze stukken geen voldoende bewijswaarde heeft om een reële kans op 

een onmenselijke of vernederende behandeling te weerhouden. De Raad kan verder enkel vaststellen 

dat de verzoekende partij niet ingaat op deze motieven en bijgevolg niet aannemelijk maakt dat de 

verwerende partij op dit punt is uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens dan wel kennelijk onredelijk 

heeft gehandeld. De Raad benadrukt dat hij in zijn arrest nr. 65 010 van 19 juli 2011, wat de tweede 

asielaanvraag van de verzoekende partij betreft, grote tegenstrijdigheden en onwetendheden op het 

niveau van de kernelementen van het asielrelaas vaststelde en er reeds op wees dat neergelegde 

documenten dienen te worden onderbouwd met geloofwaardige en grondige verklaringen. Er werd 

geoordeeld dat de losse ongeloofwaardige beweringen van de verzoekende partij de bewijswaarde van 

de neergelegde stukken ondermijnde. In het licht van deze beoordelingen in het kader van de eerdere 

asielaanvragen van de verzoekende partij kon de verwerende partij in redelijkheid oordelen dat de 

loutere voorlegging van een stuk dat reeds voorlag en van stukken die gelijkaardig zijn aan eerder reeds 

voorgelegde stukken waarvan werd vastgesteld dat deze op zich geen voldoende bewijswaarde 

hebben, niet kan volstaan om de ongeloofwaardigheid van de door de verzoekende partij ingeroepen 

vrees te herstellen of enige reële vrees aannemelijk te maken.  

 

Ten overvloede wordt in dit verband opgemerkt dat de Raad intussen ook de vierde asielaanvraag van 

de verzoekende partij heeft afgewezen, bij arrest nr. 176 300 van 13 oktober 2016. Bijgevolg, en gelet 

op artikel 9bis, § 2 van de Vreemdelingenwet, blijkt niet dat de verzoekende partij nog een voldoende 

belang heeft bij dit onderdeel van het middel. De verwerende partij vermag immers elementen die reeds 

werden ingeroepen ter ondersteuning van een asielaanvraag, of hadden moeten worden ingeroepen 

aangezien zij reeds bestonden en gekend waren voor het einde van deze procedure, niet te aanvaarden 

als buitengewone omstandigheid. Zelfs bij een eventuele nietigverklaring van de eerste bestreden 

beslissing blijkt aldus niet dat op grond van de in de aanvraag ingeroepen politieke problemen bij 

terugkeer naar het herkomstland nog een buitengewone omstandigheid kan worden aangenomen. 

 

In zoverre de verzoekende partij nog verwijst naar stukken inzake haar politieke problemen in Dagestan 

zoals deze zouden zijn gevoegd bij haar laatste verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat de stukken van het administratief dossier niet aangeven dat 

de verzoekende partij op enig ogenblik een verblijfsaanvraag op deze grond indiende, laat staan dat 

hierbij dergelijke stukken zouden zijn gevoegd. De verwerende partij kon zich in de eerste bestreden 

beslissing ook beperken tot de elementen en stukken zoals deze werden voorgelegd in de 

verblijfsaanvraag in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 4 februari 2014.  
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De verzoekende partij herhaalt vervolgens dat de vrouw met wie zij traditioneel is gehuwd en hun kind 

ook in België verblijven en zij het voorwerp uitmaken van aparte verblijfsprocedures. Ook hier dient te 

Raad evenwel vast te stellen dat uit de motivering van de eerste bestreden beslissing blijkt dat omtrent 

dit ingeroepen gegeven werd gemotiveerd waarom het geen buitengewone omstandigheid vormt en dit 

bijgevolg in rekening is gebracht. De verwerende partij stelde vast dat deze gezinsleden evenmin 

rechtmatig in België verblijven en zij de verzoekende partij kunnen vergezellen naar het herkomstland. 

Om deze reden weerhield zij op dit punt geen buitengewone omstandigheid. De verzoekende partij 

betwist niet dat haar partner en kind niet verblijfsgerechtigd zijn in België. Door het louter op bijzonder 

algemene wijze stellen dat partner en kind het voorwerp zouden uitmaken van aparte verblijfsproce-

dures, zonder dit te preciseren of concreet aannemelijk te maken dat zij omwille van enige nog lopende 

procedure niet in de mogelijkheid zouden zijn om de verzoekende partij te vergezellen naar het 

herkomstland, wordt geen betoog naar voor gebracht dat van aard is de voorziene motivering onderuit 

te halen. Er blijkt niet dat de verzoekende partij in haar verblijfsaanvraag concrete argumenten 

aanbracht die maken dat het gezinsleven niet kan worden verdergezet is in het herkomstland. 

 

De verzoekende partij volhardt verder in haar standpunt dat zij in haar herkomstland geen woning heeft 

en er geen werk zal kunnen vinden. Zij wijst op haar lange afwezigheid uit haar herkomstland. Zij stelt er 

geen sociaal vangnet of familieleden meer te hebben waarop een beroep kan worden gedaan. Op lezing 

van de eerste bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij met deze ingeroepen buitengewone 

omstandigheid, en de ter staving hiervan voorgelegde stukken, rekening hield. Zij oordeelde evenwel 

dat niet is aangetoond dat de verzoekende partij niet de financiële middelen heeft om naar Moskou te 

reizen om aldaar de verblijfsaanvraag in te dienen. De verzoekende partij betwist niet dat zij dit niet 

heeft aangetoond. Zij laat na aan de hand van concrete argumenten aan te tonen dat de verwerende 

partij hierbij is uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens of kennelijk onredelijk heeft gehandeld. De 

Raad stelt zo ook vast dat de door de verzoekende partij voorgelegde stukken enkel aangeven dat zij 

geen onroerend goed heeft in Dagestan. Voor het overige beperkte de verzoekende partij zich in haar 

aanvraag tot loutere beweringen, die noch met concrete argumenten noch met een begin van bewijs 

aannemelijk werden gemaakt. In deze situatie is het niet kennelijk onredelijk waar wordt geoordeeld dat 

niet blijkt dat de verzoekende partij niet de financiële middelen heeft om naar Moskou te reizen om 

aldaar de verblijfsaanvraag in te dienen. De Raad merkt in dit verband ook nog op dat de verzoekende 

partij in haar aanvraag wezenlijk erkende nog familieleden, vrienden en kennissen te hebben in 

Dagestan. Zij gaf evenwel aan dat zij geen beroep op hen kon doen omwille van de onveilige situatie en 

haar politieke problemen. Nu de asielinstanties geen ernstige problemen op deze gronden weerhield, 

blijkt evenmin dat zij om deze redenen verhinderd zou zijn om zich te wenden tot deze familieleden, 

vrienden of kennissen. 

 

Door enkel te blijven volharden dat de elementen zoals ingeroepen in de verblijfsaanvraag buiten-

gewone omstandigheden vormen in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, toont de 

verzoekende partij niet aan dat de beoordeling van de verwerende partij incorrect of kennelijk onredelijk 

is. Evenmin kan de verzoekende partij erop aansturen dat de Raad zou overgaan tot een 

herbeoordeling. In de mate dat de verzoekende partij met haar kritiek blijk geeft van een andere feitelijke 

beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid en de elementen uit de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet herhaalt, nodigt 

het onderzoek van deze andere beoordeling en deze elementen de Raad uit tot een opportuniteits-

onderzoek, hetgeen echter niet tot zijn bevoegdheid behoort.  

 

De verzoekende partij stipt nog aan dat het in casu gaat om een samenhang van verschillende 

omstandigheden die maken dat het bijzonder moeilijk is om een aanvraag in het land van herkomst in te 

dienen en dat de motivering van de eerste bestreden beslissing niet toelaat te begrijpen waarom het 

geheel van deze elementen geen buitengewone omstandigheid zou uitmaken in de zin van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet. In de bestreden beslissing wordt overwogen: “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”, waarna de als 

buitengewone omstandigheid ingeroepen elementen worden opgesomd en er vervolgens voor elk van 

deze elementen wordt uiteengezet waarom ze geen buitengewone omstandigheid uitmaken. Aldus heeft 

de verwerende partij een omstandig en volledig onderzoek van de door de verzoekende partij 

aangebrachte elementen doorgevoerd. De verzoekende partij licht niet toe – en de Raad ziet ook niet in 

– in welk opzicht de aangebrachte elementen, die elk afzonderlijk geen buitengewone omstandigheid 

vormen die het voor haar onmogelijk of bijzonder moeilijk maakt om de aanvraag in te dienen bij de 

bevoegde diplomatieke of consulaire post, in hun geheel wel een buitengewone omstandigheid zouden 
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vormen. Uit artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan 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 gecombineerd wordt met andere 

elementen die zelf ook niet bewezen of aanvaardbaar zijn. Enige ontoereikende motivering blijkt aldus 

evenmin. 

 

De uiteenzetting van de verzoekende partij laat dan ook niet toe te besluiten dat de eerste bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste feitelijke gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Er blijkt niet dat 

met enig relevant gegeven uit haar aanvraag ten onrechte geen rekening werd gehouden.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wordt 

niet aannemelijk gemaakt.  

 

3.3.3. 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 de verzoekende partij laat niet toe vast te stellen dat de verwerende partij de eerste 

en tweede beslissing niet op een zorgvuldige wijze zou hebben voorbereid of niet op basis van een 

correcte feitenvinding tot haar besluit is gekomen. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan 

bijgevolg niet worden vastgesteld. 

 

3.3.4. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

De Raad wijst er op dat de eerste en tweede bestreden beslissing geen betrekking hebben op een 

weigering van een voortgezet verblijf maar dat het in casu een situatie van eerste toelating betreft. In 

een dergelijk geval dient er hoe dan ook geen toetsing te gebeuren aan de hand van artikel 8, tweede lid 

van het EVRM, maar dient er volgens het EHRM te worden onderzocht of er een positieve verplichting is 

voor de staat om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied te laten blijven zodat hij zijn recht op 

een privé- en/of gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. 

Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit 

geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets, dit is een billijke afweging. Als na deze toets uit de 

belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 8, eerste lid van 

het EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37).  

 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten, is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggend individueel geval. In het kader van een billijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van immigratie-

controle of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, par. 70). Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een 

gezins- en privéleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- 

en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. 

v. Noorwegen, par. 89). 
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In het kader van een onontvankelijkheidsbeslissing op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

kan de aangevoerde grief op grond van artikel 8 van het EVRM enkel worden aangenomen wanneer 

blijkt dat de verplichting tot terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een aanvraag om verblijfs-

machtiging in te dienen in een concreet geval een schending van artikel 8 van het EVRM oplevert. 

Daarbij dient te worden opgemerkt dat het EHRM stelt dat Staten het recht hebben om van 

vreemdelingen op hun grondgebied die een verblijfsrecht of verblijfsmachtiging wensen, te vereisen dat 

zij een passende aanvraag indienen in het buitenland. Staten hebben geen verplichting om 

vreemdelingen het resultaat van de behandeling van hun aanvraag op hun grondgebied te laten 

afwachten (EHRM, 9 oktober 2012, nr. 3391/12, Djokaba Lambi vs. Nederland, par. 81; en EHRM, 3 

oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 101). 

 

In casu wordt geen verblijf ten gronde geweigerd, maar wordt in de bestreden onontvankelijkheids-

beslissing enkel gesteld dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen 

die rechtvaardigen dat de verblijfsaanvraag in België wordt ingediend. De bestreden verwijderings-

maatregel houdt ook geen absoluut verbod in om het Schengengrondgebied te betreden en er te 

verblijven en verhindert de verzoekende partij niet terug te keren van zodra zij zich in het bezit heeft 

doen stellen van de vereiste binnenkomst- en verblijfsdocumenten. 

 

Uit de eerste bestreden beslissing blijkt dat het gezinsleven tussen de verzoekende partij en haar 

partner en kind niet wordt betwist. De verwerende partij wijst er evenwel op dat deze gezinsleden net 

zomin als de verzoekende partij beschikken over een rechtmatig verblijf in België en zij de verzoekende 

partij bijgevolg kunnen volgen naar het herkomstland. Er kan aldus worden aangenomen dat een 

belangenafweging, zoals vereist onder artikel 8 van het EVRM, heeft plaatsgevonden. 

 

De verzoekende partij stelt dat een scheiding tussen haar en haar partner en kind een schending 

uitmaakt van artikel 8 van het EVRM. Zij betwist evenwel niet dat haar partner en kind evenmin een 

rechtmatig verblijf hebben in België. Evenmin betwist zij dat haar partner en kind haar kunnen 

vergezellen naar het herkomstland om van daaruit de verblijfsaanvraag in te dienen, minstens worden in 

dit verband geen concrete en overtuigende argumenten aangebracht. Bijgevolg laat zij na aannemelijk 

te maken dat de eerste en tweede bestreden beslissing een scheiding van de gezinsleden tot gevolg 

zullen hebben. In zoverre in het middel wordt gesteld dat “verzoekster […] bovendien zwaar ziek [is]”, 

merkt de Raad op dat de verzoekende partij nalaat te concretiseren over wie dit concreet gaat. Zij laat 

ook na in dit verband een begin van bewijs voor te leggen. Van een dergelijk gegeven werd ook geen 

melding gemaakt in de verblijfsaanvraag. De verzoekende partij maakt met een dergelijk algemeen en 

ongestaafd betoog niet aannemelijk dat er enige concrete hinderpaal voorligt voor het kunnen leiden van 

het gezinsleven in het herkomstland. Waar zij verder aangeeft dat zij niets of niemand meer heeft in het 

herkomstland waarop zij kan terugvallen, zij er geen huis heeft en zij er ook geen job kan vinden, 

herhaalt de Raad dat de verzoekende partij enkel stukken aanbracht dat zij geen onroerend goed heeft 

in Dagestan. Voor het overige beperkte zij zich tot blote beweringen die zij naliet aannemelijk te maken 

met concrete argumenten en/of een begin van bewijs. Het enkel wijzen op een afwezigheid van acht 

jaar kan in dit verband ook in geen geval volstaan, evenmin als een ongestaafd betoog over een grote 

werkloosheid in het herkomstland of medische problemen. De Raad herhaalt in dit verband ook dat de 

verzoekende partij in haar aanvraag wezenlijk erkende nog familieleden, vrienden en kennissen te 

hebben in Dagestan. Zij gaf aan dat zij hierop geen beroep kon doen omwille van de onveilige situatie 

en haar politieke problemen, doch nu geen ernstige problemen op deze gronden blijken, blijkt niet dat zij 

om deze redenen verhinderd zou zijn om zich te wenden tot deze familieleden, vrienden of kennissen. 

Aldus overtuigt zij andermaal nog niet dat er sprake is van noemenswaardige hinderpalen die een 

terugkeer van het gezin naar het herkomstland in de weg staan.  

 

De verzoekende partij beroept zich verder op haar privéleven, maar laat na in concreto uiteen te zetten 

op welke wijze zij een privéleven in België heeft opgebouwd. De Raad wijst er ook op dat de gewone 

opbouw van sociale relaties tijdens een illegaal dan wel precair verblijf er niet toe leidt dat de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM optreedt (zie RvS 15 februari 2005, nr. 140.615; RvS 14 

november 2005, nr. 151.290). Zij maakt niet aannemelijk dat de sociale banden die zij in dit land 

opbouwde van die aard en intensiteit zijn dat zij, in casu, wel onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM zouden kunnen vallen. Zij overtuigt ook andermaal niet dat er concrete hinderpalen bestaan voor 

het leiden van een privéleven in het herkomstland. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij is 

geboren en getogen in haar herkomstland, aldaar het grootste deel van haar leven heeft doorgebracht 

en niet blijkt dat zij of haar partner er geen familieleden meer hebben op wie een beroep kan worden 

gedaan. In dit verband wordt alvast geen concrete argumenten naar voor gebracht. 
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Het EHRM heeft zich steeds streng getoond in zaken waarin het ingeroepen privé- en gezinsleven zich 

ontwikkelde tijdens een verblijf dat steeds als illegaal of precair was te beschouwen en waarin de 

betrokken vreemdeling zich aldus bewust diende te zijn van het gegeven dat het voortbestaan van het 

privé- en gezinsleven in het gastland evenzeer precair was (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Neder-

land (GK), § 108; zie ook EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 142 en EHRM 8 april 2008, Nnyanzi 

t. het Verenigd Koninkrijk wat het privéleven betreft). Enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden zal in 

dergelijke situaties sprake kunnen zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM. De verzoekende 

partij laat na met concrete argumenten aan te tonen dat wat haar betreft sprake is van dergelijke zeer 

uitzonderlijke omstandigheden. 

 

De Raad besluit dat de verzoekende partij met haar betoog niet aannemelijk maakt dat de verplichting 

om tijdelijk terug te keren naar het herkomstland om zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving 

en de door de Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten en de erin voorziene 

procedures te respecteren, het privé- en gezinsleven in die mate verstoort dat er sprake kan zijn van 

een schending van artikel 8 van het EVRM. Een disproportionaliteit tussen de belangen van de 

verzoekende partij enerzijds en de belangen van de Belgische Staat in het kader van het doen naleven 

van de verblijfsreglementering anderzijds, blijkt niet. De Raad benadrukt dat de handhaving van de 

verblijfsreglementering door de overheid een middel is ter vrijwaring van ’s lands openbare orde (RvS 3 

februari 2004, nr. 127.708), wat in casu een afdoende rechtvaardigingsgrond uitmaakt voor de eerste en 

tweede bestreden beslissing. 

 

In de thans voorliggende omstandigheden wordt een schending van artikel 8 van het EVRM niet 

aangetoond.  

 

Ten slotte benadrukt de Raad nogmaals dat de eerste bestreden beslissing geen uitspraak doet over de 

gegrondheid van een verblijfsaanvraag. Een wettelijke mogelijkheid tot bescherming van het recht op 

eerbiediging van het privé- en/of gezinsleven staat nog open, met name in het kader van een 

verblijfsaanvraag ingediend in het land van herkomst of elders bij de bevoegde Belgische diplomatieke 

of consulaire post. Het is dan ook in dit kader dat een onderzoek ten gronde naar een eventuele 

positieve verplichting in het licht van artikel 8 van het EVRM vervolgens zal plaatsvinden. De Raad wijst 

er ook op dat de verzoekende partij ten onrechte voorhoudt als zou in casu een situatie van gedwongen 

terugkeer voorliggen. Zij werd immers de mogelijkheid geboden om vrijwillig en uit eigen beweging 

gevolg te geven aan het betreden bevel om het grondgebied te verlaten. Er blijkt niet dat deze gepaard 

ging met een maatregel tot vasthouding en gedwongen grensleiding. 

 

3.3.5. De Raad wijst er ten slotte op dat de verzoekende partij om een schending van artikel 3 van het 

EVRM aannemelijk te maken, moet aantonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn 

om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico 

loopt te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. Zij moet deze beweringen 

staven met een begin van bewijs. De verzoekende partij moet concrete, op hun persoonlijke situatie 

betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke 

behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. Een 

eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat op zich evenmin (RvS 14 

maart 2002, nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 25 juni 

2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). De verzoekende partij beperkt zich in het middel 

tot het opnieuw aanhalen van de elementen die zij reeds in haar aanvraag heeft ingeroepen. In de 

eerste bestreden beslissing wordt uiteengezet waarom de vrees om terug te keren niet wordt aanvaard. 

Hierbij wordt er gewezen op de afgewezen asielaanvragen en geoordeeld dat de recente stukken die de 

verzoekende partij neerlegde niet voldoende bewijskrachtig zijn om alsnog aannemelijk te maken dat zij 

bij een terugkeer het risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 

3 van het EVRM. Onder verwijzing naar de voorgaande bespreking dienaangaande dient dit standpunt 

van de verwerende partij te worden bijgetreden. Verder herhaalt de Raad dat de verzoekende partij niet 

aannemelijk heeft kunnen maken dat zij niet over de financiële middelen beschikt om naar Moskou te 

reizen voor het indienen van de verblijfsaanvraag en evenmin dat zij in haar herkomstland geen toegang 

heeft tot de arbeidsmarkt en zij niet langer kan terugvallen op haar familieleden, vrienden en kennissen 

in Dagestan. Een schending van artikel 3 van het EVRM blijkt in deze omstandigheden niet. 

 

3.3.6. Het enig middel is ongegrond in zoverre het is gericht tegen de eerste en tweede bestreden 

beslissing.  
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4. Korte debatten 

 

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

de eerste en tweede bestreden beslissing. 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.  

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

derde bestreden beslissing. Ook hier is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder 

voorwerp.  

 

Er dient derhalve geen uitspraak te worden gedaan over de exceptie van onontvankelijkheid van de 

vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

5. Kosten 

 

De verzoekende partij 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: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 7 april 2014 tot het opleggen van een inreisverbod wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing van de bij artikel 1 vernietigde beslissing is zonder voorwerp. 

 

 Artikel 3  

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen, in zoverre zij zijn 

gericht tegen de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 7 april 2014 tot het onontvankelijk verklaren van 

een verblijfsaanvraag 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 en tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig december tweeduizend 

zeventien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


