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 nr. 197 448 van 4 januari 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. DE KETELAERE 

Heilig Bloedlaan 255 

2320 HOOGSTRATEN 

  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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die verklaren van Bosnische nationaliteit te zijn, op 

21 november 2013 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, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 17 oktober 2013 waarbij de aanvraag om 

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

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

onontvankelijk verklaard wordt. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

6 december 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van de eerste verzoekende partij en haar advocaat V. VERSCHUEREN loco 

advocaat B. DE MULDER, die tevens de tweede, de derde en de vierde verzoekende partij 

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

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 17 oktober 2013 wordt de aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, ingediend 

op 18 maart 2013, onontvankelijk verklaard. Die beslissing werd op 22 oktober 2013 ter kennis 

gebracht. Dat is de bestreden beslissing: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 18.03.2013 werd 

ingediend door : 

 

M., M. (…) (RR:(…)) geboren te Hozici op 19.11.1970 

M., R. (…) (RR:(…)) geboren te Naprelje op 02.05.1973 

 

en minderjarige kinderen: 

M., A. (…) geboren te Bihac op 05.02.2001 

M., M. (…) geboren te Sanski Most op 21.09.2002 

 

Nationaliteit: Bosnië 

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. 

 

Redenen: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkenen 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. 

 

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

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

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

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

niet meer van toepassing. 

 

Betrokkenen vroegen op 07.10.2008 asiel aan in België. Deze asielaanvraag werd op 02.06.2009 

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

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 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. Aan betrokkenen werd op 15.03.2013 een bevel om het grondgebied te verlaten, 

doch zij verkozen geen gevolg te geven aan dit bevel en verblijven sindsdien illegaal in België. De duur 

van de procedure – namelijk iets meer dan 8 maanden – 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 89980 van 02.10.2000) 

 

Het feit dat hun kinderen hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing 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 de vermeende schending van het artikel 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via dit artikel slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. Hiervoor 

dienen betrokkenen hun beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij een 

bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De 

algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid weerhouden te worden. 

 

De advocaat van betrokkenen beweert dat zij in hun land van herkomst heel wat hebben moeten 

meemaken, namelijk dat zij problemen kenden wegens hun geloof en afkomst, hun zoontje zou op 

school zijn geslagen en aangevallen, ook de heer M. M. (…) en zijn echtgenote zou regelmatig zijn 

aangevallen, beledigd, vernederd en geslagen. Betrokkene zou verschillende keren de problemen 
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hebben aangekaart bij de directie van de school van zijn zoontje en ook bij plaatselijke politie, maar dat 

dit weinig soelaas zou hebben gebracht. Echter dient te worden opgemerkt dat betrokkenen geen 

bewijzen voorleggen die deze bewering kunnen staven en dat een aantal van deze elementen ook werd 

aangehaald in hun asielaanvraag, die negatief werd afgesloten. Het is aan betrokkenen om op zijn minst 

een begin van bewijs te leveren. 

 

Ook de bewering dat zij geen banden meer zouden hebben met hun land van herkomst kan niet 

weerhouden worden, aangezien ook hier betrokkenen geen bewijzen voorleggen die hun bewering kan 

staven. Bovendien betrokkenen hebben in hun asielaanvraag verklaard nog familieleden te hebben in 

hun land van herkomst. 

 

Wat betreft de verwijzing naar de gezondheidstoestand van betrokkenen, dient te worden opgemerkt dat 

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

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

verblijvende personen die menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire 

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

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

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

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

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

26.04.2012). Het staat betrokkene steeds vrij een aanvraag op basis van art 9ter in te dienen zoals 

bepaald in art 7§1 van het KB van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de 

wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd door 

het KB van 24.01.2011 (B.S. 28.01.2011): via aangetekend schrijven bij de Sectie 9ter van de Dienst 

Humanitaire Regularisaties, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B te 1000 Brussel. Uit 

de studie van het administratief dossier van betrokkenen blijkt dat zij dergelijke aanvraag hebben 

ingediend, maar dat deze ongegrond werd verklaard op 05.02.2013. 

 

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

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

machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin geldt zodat er van een verbreking van de familiale 

banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM. 

 

De elementen van integratie, namelijk het feit dat zij moeite hebben gedaan om Nederlands te leren, dat 

zij een cursus inburgering en maatschappelijke oriëntatie hebben gevolgd, dat de heer M. M. (…) zich 

heeft ingeschreven voor een opleiding schilderwerk, dat zij een vrienden- en kennissenkring hebben 

opgebouwd, hun werkbereidheid en het feit dat zij een aanwervingsbelofte voorleggen, dat zij 

aangesloten zijn bij de mutualiteit en dat hun zoontje lid is van de bibliotheek en van de voetbalclub, 

hebben betrekking op de gegrondheid en worden in de fase van het ontvankelijkheidsonderzoek niet 

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

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekers voeren een eerste middel aan: 

 

“Schending van artikel 9bis van de vreemdelingenwet: buitengewone omstandigheden die 

rechtvaardigen dat een aanvraag in België wordt ingediend. SCHENDING van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 

DOORDAT verwerende partij stelt dat er de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid 

vormen waarom verzoeker en zijn gezin de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via 

de gewone procedure. 

TERWIJL verzoeker voor zichzelf en zijn gezin nochtans duidelijke argumenten heeft aangehaald, 

dewelke weldegelijk als buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet moeten worden beschouwd. 

 

Artikel 9bis §1 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat:  (…). Noch de buitengewone omstandigheden, 

noch de elementen die nodig zijn om een aanvraag gegrond te verklaren worden verduidelijkt in de wet. 

De enige vereiste die op duidelijke wijze wordt gesteld is het beschikken over een identiteitsdocument. 
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Dit document werd neergelegd (stuk 1). Uit de praktijk en de rechtspraak van de Raad van State en de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt echter dat de buitengewone omstandigheden die 

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

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

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

593). Een buitengewone omstandigheid in het kader van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

impliceert bijgevolg dat het onmogelijk of bijzonder moeilijk is voor de betrokkene om naar zijn land van 

herkomst te gaan om daar een aanvraag in te dienen. Daarbij is geenszins vereist dat de buitengewone 

omstandigheid voor de betrokkene onvoorzienbaar is. Een buitengewone omstandigheid mag dus zelfs 

deels het gevolg zijn van het gedrag van de verzoeker, op voorwaarde dat deze zich als een normaal en 

zorgvuldig persoon gedraagt en geen misbruik maakt door opzettelijk een situatie te creëren waardoor 

hij moeilijk gerepatrieerd kan worden. 

 

Zoals reeds duidelijk gebleken is, is het voor verzoeker en zijn gezin onmogelijk en minstens bijzonder 

moeilijk om naar Bosnië Herzegovina te gaan en aldaar een aanvraag in te dienen. Verschillende 

argumenten werden hiertoe reeds aangehaald. 

 

Bij de invulling en beoordeling van de buitengewone omstandigheden wordt onder meer rekening 

gehouden met de inhoudelijke criteria zoals omschreven in de instructie van 19 juli 2009. Ondanks het 

feit dat deze instructie werd vernietigd, wordt er in de praktijk wel veel belang gehecht aan deze richtlijn. 

Op grond van deze instructie werd door verzoeker de onredelijk lange procedure aangehaald. Daarbij 

moet naast de asielprocedure ook rekening worden gehouden met de daaropvolgende 

regularisatieprocedures. 

 

Deze overschrijden onmiskenbaar de vereiste termijn van 4 jaar. Uit het verloop van de procedure blijkt 

onmiskenbaar dat verzoeker hierbij correct heeft gehandeld. In de hoop in België gehoor te krijgen, 

diende verzoeker, vrijwel onmiddellijk bij zijn aankomst in België een asielaanvraag in. De eerste 

asielaanvraag dateert van 7 oktober 2008 waardoor de termijn van vier jaar klaarblijkelijk overschreden 

is. Hiertoe werden verschillende duidelijke stukken voorgelegd waaruit blijkt dat zowel verzoek als zijn 

dochter, M. (…), in België dienen te blijven voor behandeling. Niettemin werden de aangehaalde 

medische problemen als onvoldoende beschouwd... nochtans dringen de artsen aan op een verder 

verblijf in België, hetgeen ook blijkt uit de voorgelegde stukken. Er werd dan ook beroep aangetekend 

tegen de weigering van deze regularisatieaanvraag om medische redenen, hetwelk tot op vandaag nog 

niet behandeld is. Er is ook nog geen datum gekend. 

 

Tot op vandaag loopt er bijgevolg een procedure. Deze duurt onredelijk lang en moet worden 

beschouwd als een buitengewone omstandigheid. 

 

De ernstige gezondheidsproblemen van verzoeker (stuk 10) en zijn dochtertje, M. (…) (stuk 11) dienen 

op zich ook als buitengewone omstandigheid te worden beschouwd. Hiervoor werden ook de nodige 

attesten naar voren gebracht en werd gesteld dat wanneer men hiermee geen rekening zou houden 

artikel 3 EVRM zou geschonden worden. Ten onrechte wordt in de bestreden beslissing gesteld dat 

verzoeker enkel algemeen artikel 3 EVRM aanhaalt en niet minstens begin van bewijs levert, hetgeen 

onjuist is. Het werd weldegelijk gemotiveerd (stukken 9, 10, 11 en 13) en gestaafd met de nodige 

stukken. Verzoeker heeft ernstige gezondheidsproblemen, waarbij hij gespecialiseerde hulp en 

medicatie nodig heeft. De aanleiding van deze medische problematiek was bovendien de situatie en zijn 

oorlogsverleden in Bosnië-Herzegovina (stuk 10). Terugkeren zou mentaal aldus te belastend zijn voor 

verzoeker, zeker gelet op zijn psychische toestand. Gelet op de aard van de medische problemen 

kunnen verzoeker en zijn gezin niet terugkeren naar Bosnië-Herzegovina. Hij heeft bijvoorbeeld 

psychische problemen terwijl men in Bosnië-Herzegovina slechts één psychisch ziekenhuis kent (stuk 

13). 

 

Ook dient onmiskenbaar het feit dat de beide kinderen sedert november 2008 in België naar school 

gaan (stukken 8 en 9) als een buitengewone omstandigheid te worden beschouwd. Men kan onmogelijk 

van de kinderen verwachten dat zij hun verplichtingen naar school toe zouden onderbreken, om in het 

land van herkomst een aanvraag in te dienen. Hierdoor zouden zij geruime tijd de lessen op school 

moeten missen. 

 

Tot slot is het van belang op te merken dat het gezin perfect geïntegreerd is in België, de Belgische 

levensgewoonten heeft overgenomen, de Nederlandse taal spreekt ... Zij kennen dus het Belgische 
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systeem, terwijl zij in Bosnië-Herzegovina helemaal alleen op zoek zullen moeten gaan naar de nodige 

hulp om, als verzoeker erin zou slagen, aldaar een zeer lange procédure te doorlopen. 

 

Om al deze redenen werd door verwerende partij onmiskenbaar artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

geschonden, door te stellen dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid vormen 

waarom de betrokkenen hun aanvraag in België indienen. 

 

Verzoeker heeft weldegelijk voldoende aangetoond dat er buitengewone omstandigheden zijn die 

verantwoorden dat hij de aanvraag in België heeft ingediend, zodat deze aanvraag weldegelijk 

ontvankelijk moest worden verklaard, om vervolgens in België te kunnen worden onderzocht en 

beoordeeld.” 

 

2.1.2. 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. 

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. 

 

Gelet op het feit dat ter zake geen wettelijke criteria zijn vooropgesteld, beschikt het bestuur over een 

ruime appreciatiebevoegdheid bij het beoordelen of elementen, die worden aangevoerd in een 

aanvraag, al dan niet 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. De Raad is dan 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 
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De vreemdeling moet klaar en duidelijk in zijn aanvraag vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn aanvraag bij de diplomatieke dienst in het buitenland in te 

dienen. Uit zijn uiteenzetting moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

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

buitengewone omstandigheden die de verzoekende partijen hebben ingeroepen om te verantwoorden 

waarom zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in het land van oorsprong hebben ingediend, niet 

werden aanvaard of bewezen. 

 

De instructie van 19 juli 2009 waarop verzoekers zich beroepen, is met arrest nr. 198.769 van 9 

december 2009 door de Raad van State vernietigd. Ingevolge de vernietiging ervan, kan de instructie 

niet langer worden beschouwd als een geldige rechtsbron en elke beoordeling op grond van de 

vernietigde instructies zou een beoordeling uitmaken op basis van voorwaarden die niet in de wet terug 

te vinden zijn. Het motief in de bestreden beslissing in derhalve niet kennelijk onredelijk: “Ter 

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

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. We 

merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 

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

toepassing.” 

 

In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat de asielprocedure, begonnen op 7 oktober 2008, 

binnen een redelijke termijn werd afgesloten, namelijk met arrest nr. 28.031 van 28 mei 2009 van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (in de beslissing wordt verkeerdelijk 2 juni 2009 gesteld). De 

duur van de asielprocedure kan niet als onredelijk worden beschouwd. 

 

Verzoekers stellen dat zij een beroep tot nietigverklaring hebben ingesteld tegen de beslissing waarbij 

hun aanvraag 9ter ongegrond werd verklaard, dat die procedure nog hangende is en dat hun 

gezondheidstoestand een buitengewone omstandigheid vormt. 

 

Verzoekers maken niet duidelijk op welke wijze de verwerende partij rekening diende te houden met hun 

gezondheidstoestand aangezien de medische problematiek het voorwerp vormde van een andere 

procedure en dat de aanvraag 9ter ongegrond werd verklaard. 

 

De gezondheidstoestand van verzoekers werd reeds beoordeeld in het kader van de aanvraag op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. De arts-adviseur heeft geoordeeld dat de ziekte niet voldoet 

aan de vereisten van §1, eerste lid van de vreemdelingenwet. De Raad heeft met arrest nr. 170 580 van 

27 juni 2016 het beroep van verzoekers tegen de beslissing van 5 februari 2013 waarbij de aanvraag 

om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter ongegrond wordt verklaard, verworpen. 

 

Verzoekers voeren aangaande de schoolgaande kinderen aan: “Ook dient onmiskenbaar het feit dat de 

beide kinderen sedert november 2008 in België naar school gaan (stukken 8 en 9) als een 

buitengewone omstandigheid te worden beschouwd. Men kan onmogelijk van de kinderen verwachten 

dat zij hun verplichtingen naar school toe zouden onderbreken, om in het land van herkomst een 

aanvraag in te dienen. Hierdoor zouden zij geruime tijd de lessen op school moeten missen.” 

 

In de aanvraag 9bis werd dienaangaande het volgende gesteld: “De minderjarige kinderen van 

verzoeker en zijn echtgenote gaan naar de lagere school. Zoals reeds gesteld, volgen zij sedert 

30/03/2009 regelmatig de lessen, het zijn zeer goede studenten. Zij spreken perfect de Nederlandse taal 

en volgen in die zin ook de lessen. Het is dan ook essentieel dat zij deze verder kunnen blijven 

bijwonen. (stukken 11-12) Dit heeft ook tot gevolg dat het voor verzoekster en haar kinderen het 

onmogelijk is om het land te verlaten (de lessen zouden hierdoor onderbroken worden) en dat zij 

bijgevolg de aanvraag in België indienen”. 

 

De Raad van State oordeelde reeds meerdere malen dat het op zich niet onredelijk is dat de 

gemachtigde beslist dat de aanwezigheid van schoolgaande kinderen geen buitengewone 

omstandigheid uitmaakt (RvS 14 maart 2006, nr. 156.325; RvS 4 juli 2002, nr. 108.862). Het motief in de 

bestreden beslissing is niet kennelijk onredelijk: “Het feit dat hun kinderen hier naar school gaan, kan 

niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een 

scholing 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.” 
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De omstandigheden die 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). In de 

bestreden beslissing wordt gesteld dat de ingeroepen elementen, zoals de langdurige integratie, wel 

hernomen kunnen worden als elementen ten gronde van een aanvraag. In de bestreden beslissing 

wordt niet op kennelijk onredelijke wijze besloten: “De elementen van integratie, namelijk het feit dat zij 

moeite hebben gedaan om Nederlands te leren, dat zij een cursus inburgering en maatschappelijke 

oriëntatie hebben gevolgd, dat de heer M. M. (…) zich heeft ingeschreven voor een opleiding 

schilderwerk, dat zij een vrienden- en kennissenkring hebben opgebouwd, hun werkbereidheid en het 

feit dat zij een aanwervingsbelofte voorleggen, dat zij aangesloten zijn bij de mutualiteit en dat hun 

zoontje lid is van de bibliotheek en van de voetbalclub, hebben betrekking op de gegrondheid en worden 

in de fase van het ontvankelijkheidsonderzoek niet behandeld. De elementen met betrekking tot de 

integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 

15.12.1980”. 

 

Verzoekers roepen de bescherming van artikel 3 EVRM in als buitengewone omstandigheid. Artikel 3 

van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen”. Deze bepaling bekrachtigt een van de fundamentele 

waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen en 

onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van het 

slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218).  

 

Verzoekers stellen dat er sprake is van een schending van artikel 3 van het EVRM omwille van de 

medische problematiek van zowel verzoeker als zijn dochter. De Raad merkt echter op dat in het kader 

van de aanvraag om machtiging tot verblijf de medische situatie werd onderzocht en dat werd 

vastgesteld dat “niet bewezen (is) dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de 

betrokkene gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op (…) het artikel 3 van het Europees Verdrag voor 

de Rechten van de Mens (EVRM)”. De Raad merkt bovendien op dat artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet een ruimere bescherming biedt dan artikel 3 van het EVRM, zoals geïnterpreteerd 

door het EHRM. 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoekers de andere elementen reeds ingeroepen hadden 

in hun asielaanvraag, die negatief werd afgesloten en dat zij geen begin van bewijs voorleggen om hun 

beweringen te staven: “Wat de vermeende schending van het artikel 3 van het EVRM betreft dient 

opgemerkt te worden dat de bescherming verleend via dit artikel slechts in buitengewone gevallen 

toepassing zal vinden. Hiervoor dienen betrokkenen hun beweringen te staven met een begin van 

bewijs terwijl in casu het enkel bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te 

maken op het vernoemde artikel 3. De algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De 

loutere vermelding van het artikel 3 EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid 

weerhouden te worden.”  

 

Een schending van artikel 9bis van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoekers voeren een tweede middel aan: 

 

“Schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, artikel 22bis van de grondwet en het 

internationaal verdrag van de rechten van het kind: het hoger belang van de kinderen. SCHENDING van 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, de artikelen 2, 3, 6.2., 12 en 28 van het Internationaal Verdrag 

van de Rechten van het Kind en artikel 22bis van de Grondwet. 

 

DOORDAT artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet duidelijk bepaalt dat bij het nemen van een 

beslissing tot verwijdering de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het 

kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een 

derde land. In die zin stelt artikel 22bis van de Grondwet ook duidelijk dat elk kind recht heeft op 

eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit. Elk kind heeft het recht zijn 

mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt rekening gehouden in 

overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen. Elk kind heeft recht op 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. Het belang van het kind is de eerste 

overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. Er werd in het geheel geen rekening gehouden met 

het belang van de kinderen, hetwelk duidelijk als een hoger belang moet worden beschouwd. De 

bestreden beslissingen vormen dan ook een inbreuk op artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, 

alsmede op artikel 22bis van de Grondwet. Vervolgens wordt ook verwezen naar het Internationaal 

Verdrag van de Rechten van het Kind, hetwelk directe werking heeft in de Belgische rechtsorde. 

 

Een regularisatie dringt zich op als een verwijdering van verzoeker in strijd zou zijn met internationale 

mensenrechtenverdragen. Op basis daarvan kunnen de banden die iemand met België ontwikkeld heeft 

een grond opleveren voor regularisatie, op basis van een schending van bijvoorbeeld het 

Kinderrechtenverdrag (www.kruispuntmi.be). Aangezien de kinderen hetzelfde lot zijn toegedaan als 

hun vader en moeder kan er wel degelijk gesproken worden van een schending van het 

Kinderrechtenverdrag door de bestreden beslissing dd. 17.10.2013. De preambule van het 

Kinderrechtenverdrag verwijst naar het feit dat kinderen omwille van hun kwetsbaarheid nood hebben 

aan bijzondere zorg en bescherming. Zeker ten aanzien van de kinderen heeft de Belgische staat aldus 

een bijzondere verantwoordelijkheid. De bepalingen van het Kinderrechtenverdrag gelden conform 

artikel 2 voor alle kinderen, zonder enig onderscheid (non-discriminatie beginsel). Bij alle maatregelen 

betreffende kinderen moeten de belangen van het kind de eerste overweging vormen volgens artikel 3 

van het Kinderrechtenverdrag. Het kind heeft ook recht op onderwijs conform artikel 28. 

 

Daarnaast zijn staten overeenkomstig artikel 6.2 van het Kinderrechtenverdrag verplicht de ontwikkeling 

van het kind te garanderen. De uitwijzing van verzoeker, en aldus eveneens haar kinderen, zal de 

ontwikkeling van de kinderen geenszins ten goede komen. De kinderen zullen daardoor immers 

opnieuw moeten settelen in een nieuwe omgeving, leren omgaan met een nieuwe cultuur, hun vriendjes 

en vriendinnetjes achterlaten, een nieuwe taal gebruiken, een nieuw onderwijssysteem volgen, ... Dit 

kan niet anders dan de ontwikkeling van de kinderen sterk afremmen. Bovendien kan men duidelijk 

stellen dat bijvoorbeeld het gezondheidssysteem en onderwijssysteem in Bosnië-Herzegovina veel 

minder ontwikkeld zijn dan in België (stukken 7, 13). Over de invulling en waarde van het belang van het 

kind bestaat discussie. Het begrip kan door ouders, leerkrachten, beleids- en beslissingsmakers anders 

worden ingevuld. De mening van kinderen is daarbij dan ook belangrijk, en telt naarmate het kind ouder 

wordt steeds zwaarder mee. Men dient overeenkomstig artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag dan ook 

in elke aangelegenheid of elke procedure die het kind betreft, rekening te houden met de mening van 

het kind. Aangezien de kinderen eveneens uitgewezen worden, als verzoeker wordt uitgewezen, dient 

men rekening te houden met de mening van de beide kinderen. Bijgevoegd zijn een aantal stukken 

waaruit blijkt dat de kinderen wel degelijk in België willen blijven, en in België het centrum van hun 

sociale en affectieve belangen hebben (stukken 7, 8, 9, 22, 23, 26, 27 ...). Verzoeker vraagt u ten 

zeerste rekening te houden met de mening van de kinderen. Aldus impliceren de beide bestreden 

beslissingen een grove schending van meerdere artikelen van het Kinderrechtenverdrag aangezien de 

kinderen genoodzaakt zullen zijn met de het gezin mee te gaan naar Bosnië-Herzegovina.” 

 

2.2.2. Verzoekers betogen dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt dat bij het nemen van een 

beslissing tot verwijdering de verwerende partij rekening moet houden met het hoger belang van het 

kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand. Zij verwijzen in dit kader naar de artikelen 

2, 3, 6.2., 12 en 28 van het Kinderrechtenverdrag en artikel 22bis van de Grondwet. 

 

De Raad merkt vooreerst op dat de bestreden beslissing geen verwijderingsbeslissing is, maar een 

beslissing waarbij de machtiging tot verblijf wordt geweigerd. 

 

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

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn aanvraag bij de diplomatieke dienst in het buitenland in te 

dienen. Uit zijn uiteenzetting moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. De 

Raad merkt vooreerst op dat verzoekers in hun aanvraag 9bis het hoger belang van het kind, met 

verwijzing naar de artikelen 2, 3, 6.2., 12 en 28 van het Kinderrechtenverdrag en artikel 22bis van de 

Grondwet, niet als dusdanig als element van buitengewone omstandigheid hebben aangebracht. In de 

aanvraag wordt gesteld dat de minderjarige kinderen naar de lagere school gaan (onder de hoofding 

“Schoolgaande kinderen”, dat de dochter een medische problematiek heeft (onder de hoofding 

“schending van artikel 3 EVRM”) en dat de kinderen het belangrijkste deel van hun leven en hun 

schoolopleiding in België hebben doorgemaakt (onder de hoofding “schending van artikel 8 EVRM: recht 

op privé- en familieleven”. Voor het betoog aangaande schoolgaande kinderen en de medische 

problematiek wordt verwezen naar de bespreking van het eerste middel. Het betoog met betrekking tot 

artikel 8 EVRM wordt behandeld in het vierde middel. 
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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. Er wordt ook expliciet gesteld dat de verzoekers niet aangetoond 

hebben dat de belangen van hun kinderen bij een terugkeer geschaad worden en dat een terugkeer 

naar het land van herkomst niet noodzakelijkerwijze tegen het belang van de kinderen is. De verzoekers 

tonen met hun vage betoog omtrent de belangen van hun kinderen niet aan dat deze beoordeling de 

redelijkheid te buiten zou gaan. 

 

Daarnaast merkt de Raad op dat de artikelen 2, 3 en 6 van het Kinderrechtenverdrag, wat de geest, de 

inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat 

verdere reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. Deze 

verdragsbepalingen zijn geen duidelijke en juridisch volledige bepalingen die de verdragspartijen of een 

onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om op een welbepaalde wijze te handelen opleggen. 

Aan deze bepalingen moet derhalve een directe werking worden ontzegd. De verzoekers kunnen 

daarom de rechtstreekse schending van deze artikelen van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig 

inroepen (RvS 11 juni 1996, nr. 60.097; RvS 21 oktober 1998, nr. 76.554; RvS 28 juni 2001, nr. 97.206). 

Artikel 12 van het kinderrechtenverdrag bepaalt dat kinderen het recht hebben hun mening te geven. 

Verzoekers hadden de mogelijkheid om het standpunt van de kinderen aan de verwerende partij te 

kennen te geven. Uit de aanvraag 9bis blijkt dat zij dit hebben nagelaten. Artikel 28 van het 

Kinderrechtenverdrag bepaalt dat kinderen recht op onderwijs hebben. De bestreden beslissing ontzegt 

de kinderen het recht op onderwijs niet. De bepalingen van het Kinderrechtenverdrag hebben ook niet 

tot gevolg dat de bepalingen van de vreemdelingenwet hun geldingskracht zouden verliezen. 

 

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

elke beslissing die het kind aangaat. Ook 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 een aantal bepalingen van het 

Kinderrechtenverdrag 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 de artikelen 2, 3, 6.2., 12 en 28 van het Kinderrechtenverdrag en artikel 

22bis van de Grondwet, kan dan ook niet tot de nietigverklaring leiden. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.3.1. Verzoekers voeren een derde middel aan: 

 

“Nauwe band met België als buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9BIS van de 

vreemdelingenwet. SCHENDING van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. DOORDAT verwerende 
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partij in het geheel geen rekening heeft gehouden met de feitelijke situatie en meer bepaald, met de 

sterke duurzame lokale verankering in België. 

 

Verzoeker en zijn gezin hebben klaarblijkelijk het centrum van hun affectieve, sociale en economische 

belangen in België gevestigd. Zowel verzoeker, zijn echtgenote als de kinderen zijn perfect geïntegreerd 

in de Belgische samenleving: de kinderen gaan in België naar school, spreken de Nederlandse taal, de 

ouders volgden beide een cursus maatschappelijke oriëntatie, taalcursus en verschillende opleidingen, 

de vriendenkring van verzoeker en het gezin situeert zich in België, ... Hiertoe worden verschillende 

stukken bijgebracht om dit standpunt te staven (stukken 8, 9, 15, 

16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...). Hiermee werd duidelijk geen rekening gehouden. 

 

Schending van artikel 12 van het internationaal verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele 

Rechten (IVESCR), schending van de artikelen 11 en 13 van het herzien Europees Sociaal handvest en 

de artikelen 2, 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: recht op gezondheid. 

De buitengewone omstandigheid kan daarnaast bewezen worden doordat de onontvankelijkheid van het 

verzoek op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet een schending impliceert van artikel 12 van 

het internationaal verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR). 

 

Artikel 12.1 IVESCR stelt immers dat de staten die partij zijn bij het Verdrag het recht erkennen van een 

ieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid. Uit bijgevoegde stukken (stuk 

13) blijkt overduidelijk dat de gezondheidszorg, en zeker de geestelijke gezondheidszorg aanzienlijk 

minder ontwikkeld is in Bosnië-Herzegovina. Bovendien zijn de traumatische ervaringen in het land van 

herkomst van verzoeker de aanleiding geweest voor deze problemen. Verzoeker uitwijzen naar Bosnië-

Herzegovina, zou artikel 12.1 aldus schenden aangezien hij ernstige psychische problemen heeft die 

een intensieve behandeling vereisen; een behandeling die hij in Bosnië-Herzegovina geenszins zal 

verkrijgen (stuk 13). Zeker ten aanzien van kinderen heeft men als overheid een bijzondere 

beschermingsverplichting. De dochter van verzoeker, M. (…), heeft goede opvolging en controle 

teneinde haar hartproblemen de baas te blijven. Bovendien voorzien ook de artikelen 11 en 13 Herzien 

Europees Sociaal Handvest en de artikelen 2, 3 en 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

in een gelijkaardige bescherming. 

 

Indien er door de uitwijzing naar het land van herkomst, een reëel risico bestaat op een schending van 

artikel 3 EVRM, dan spreekt men eveneens van een schending van artikel 3 EVRM (EHRM, Soering t. 

VK 7 juli 1989). Door verzoeker uit te wijzen naar Bosnië-Herzegovina, waar de gezondheidszorg 

aanzienlijk minder is dan in België, bestaat er een reëel risico op een onmenselijke en minstens 

vernederende behandeling aangezien hij in Bosnië-Herzegovina nooit de nodige zorgen zal krijgen (stuk 

13). Op basis van de vaststaande rechtspraak van het EHRM zal België als staat aansprakelijk zijn voor 

de schending van artikel 3 EVRM (EHRM, Soering t. VK 7 juli 1989; EHRM, Cruz Varas t. Zweden). 

 

Een vernederende behandeling is immers een behandeling die gevoelens van angst, leed en 

minderwaardigheid opwekken die kunnen vernederen, onteren en mogelijks (fysieke en morele) 

weerstand kunnen breken (EHRM, Ierland t. VK, § 167). Dit zal klaarblijkelijk het geval zijn indien men 

verzoeker gedwongen laat terugkeren naar haar land van herkomst. 

 

Deze gevoelens zullen hoogstwaarschijnlijk zelfs spelen bij de zoon van verzoeker, ADIS. Hij heeft in 

zijn kinderjaren voortdurend pesterijen moeten doorstaan. Hij is nu gelukkig in België, heeft veel 

vrienden, voetbalt, volgt een ASO opleiding, haalt goede punten... Als hij opeens van de ene dag op de 

andere in een ander land, een andere taal en met andere mensen les zal moeten volgen, zal dit 

onherroepelijk een weerslag hebben op zijn psychische ontwikkelingen.” 

 

2.3.2. Verzoekers stellen dat artikel 12 van het IVESCR vereist dat een ieder recht heeft op een zo goed 

mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid en dat de gezondheidszorg minder goed ontwikkeld is 

in Bosnië-Herzegovina. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekers niet aantonen dat hun recht op een zo goed mogelijke lichamelijke en 

geestelijke gezondheid wordt geschonden door de bestreden beslissing. De gezondheidstoestand werd 

reeds onderzocht in het kader van de aanvraag 9ter van de vreemdelingenwet, die ongegrond werd 

verklaard. De ingeroepen medische elementen vallen buiten de context van artikel 9bis en daarom kan 

er geen verder gevolg aan worden gegeven. 
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Verzoekers tonen de schending van artikelen 2 en 3 EVRM niet aan. De Raad merkt op dat de 

bestreden beslissing geen verwijderingsbeslissing is, maar een beslissing waarbij de machtiging tot 

verblijf wordt geweigerd. 

 

Wat de ingeroepen schending van artikel 3 EVRM betreft, moet de verzoekende partij doen blijken dat 

er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar ze 

mag worden teruggeleid een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of 

mensonterende behandeling. De bescherming verleend via artikel 3 EVRM zal slechts in uitzonderlijke 

gevallen toepassing vinden. Degene die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt moet zijn bewering 

staven met een begin van bewijs. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor slechte 

behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk te maken op artikel 3 EVRM (RvS 14 maart 2002, nr. 

104.674). 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

2.4.1. Verzoekers voeren een vierde middel aan: 

 

“Schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: recht op 

gezinsleven. Zelfs indien artikel 2.8. van de instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9, lid 3 

en het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, niet aanvaard wordt, is er minstens een buitengewone 

omstandigheid omdat het verplicht doen terugkeren naar het herkomstland om de aanvraag in te dienen 

in se een schending van het recht op een gezinsleven uitmaakt. De terugkeer naar het land van 

herkomst om aldaar een aanvraag in te dienen staat in casu onmiskenbaar in disproportionaliteit ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. Een dergelijke terugkeer betekent weldegelijk een 

breuk van de familiale relaties en zakelijke contacten. Als verzoeker samen met zijn gezin moet 

terugkeren om in het land van herkomst een aanvraag in te dienen, dan zou dit een fundamentele 

schending inhouden van artikel 8 van het EVRM. Verwerende partij stelt dat er geen redenen zijn 

waarom niet de gewone procédure gevolgd kan worden in Bosnië-Herzegovina. Men kan in huidig 

dossier toch niet verwachten dat verzoeker en zeker de kinderen die hier al sedert november 2008 naar 

school gaan, 'even' naar hun land van herkomst gaan om daar een aanvraag in te dienen om dan 

daarna terug te komen. Dit zou een fundamentele inbreuk zijn op hun gezinsleven hier in België, een 

leven dat hier volledig is uitgebouwd. Zoals al meermaals benadrukt, zou dit ook een fundamentele 

inbreuk zijn op de belangen van de kinderen, die op deze wijze onmogelijk hun studies hier verder 

correct kunnen afwerken en verhinderd worden om het niveau dat zij nu reeds behaalden, te behouden. 

In dit opzicht zou het ook geen optie zijn dat verzoeker alleen naar het land van herkomst zou gaan om 

de aanvraag daar in te dienen, gezien er dan zeker sprake is van een schending van artikel 8 van het 

EVRM. Bovendien zou zulks hen niet mogelijk zijn gelet op het hen betekende inreisverbod. Tot slot 

nodigt verzoeker de Raad voor Vreemdelingenbetwisting uit om in het bijzonder rekening te willen 

houden met de situatie van de kinderen en het feit dat het ganse gezin volledig geïntegreerd is. Gelet op 

al het voorgaande is verzoeker dan ook van mening dat zijn aanvraag om onterechte redenen 

onontvankelijk werd verklaard en dat er wel degelijk buitengewone omstandigheden zijn die een verzoek 

op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet toelaten. Men heeft overduidelijk niet met alle 

elementen rekening gehouden.”  

 

2.4.2. Verzoekers stellen dat hun recht op het gezinsleven geschonden wordt door de bestreden 

beslissing, omdat de kinderen naar school gaan in België en dat zij goed geïntegreerd zijn.  

 

De Raad merkt op dat de bestreden beslissing geen verwijderingsbeslissing is, maar een beslissing 

waarbij de machtiging tot verblijf wordt geweigerd. De verzoekers tonen dan ook niet concreet aan dat 

er, bij het louter onontvankelijk verklaren van hun aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet, sprake zou zijn van een kennelijk onevenwicht tussen het 

privébelang van de verzoekers en het belang van de Belgische staat inzake een effectieve 

immigratiecontrole. 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing concrete motieven bevat dienaangaande, en dat de 

verweerder wel degelijk een dergelijke afweging heeft gemaakt. De verweerder motiveert immers in dit 

kader als volgt: “Wat het inroepen van artikel 8 van het EVRM betreft, dient te worden opgemerkt dat dit 

artikel hier niet van toepassing is, aangezien de verplichting om terug te keren naar het land van 

herkomst om daar machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin geldt zodat er van een verbreking 

van de familiale banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM.” 
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De Raad wijst er op dat er in casu enkel een beslissing tot niet-ontvankelijkheid van een aanvraag om 

machtiging tot verblijf voorligt waarin enkel uitspraak wordt gedaan over de vraag of de terugkeer naar 

het herkomstland om aldaar de aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen als een buitengewone 

omstandigheid kan worden weerhouden. De bestreden onontvankelijkheidsbeslissing verantwoordt 

enkel waarom de aanvraag om verblijfsmachtiging niet in België kan worden ingediend; enige uitspraak 

over de gegrondheid van de aanspraak op een verblijfsmachtiging wordt in de bestreden 

onontvankelijkheidsbeslissing niet gedaan. 

 

Een wettelijke mogelijkheid tot bescherming van de eerbiediging van het privé- en gezinsleven zoals 

ontwikkeld in België staat nog steeds open, met name in het kader van een aanvraag om 

verblijfsmachtiging die in het land van herkomst of elders bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire post wordt ingediend op grond van artikel 9, tweede lid van de vreemdelingenwet. Een 

onderzoek naar een eventuele positieve verplichting in het licht van artikel 8 van het EVRM kan 

bijgevolg plaatsvinden in het kader van deze aanvraag om verblijfsmachtiging ingediend in het land van 

herkomst. 

 

In deze stand van het geding kan niet worden vooruitgelopen op de beslissing die zal worden genomen 

in het kader van de gegrondheid van de aanvraag en op de beoordeling ten gronde door het bestuur of 

het door verzoekers ingeroepen privé- en gezinsleven een machtiging tot verblijf in België rechtvaardigt. 

Dit gegeven belet ook niet dat verzoekers de regelmatigheid van een eventuele weigeringsbeslissing ten 

gronde in beroep eveneens kunnen laten toetsen aan artikel 8 van het EVRM. 

 

Het vierde middel is ongegrond. 

 

3. 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. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier januari tweeduizend achttien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 


