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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 5100 van 17 december 2007
in de zaak RvV X / II

In zake: X
                        Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Russische nationaliteit, op 23 oktober 2007 heeft
ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de
beslissing van 20 september 2007 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond
van artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet) onontvankelijk wordt
verklaard.

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 21 november 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5
december 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. LEMMENS, die verschijnt voor de verzoekende
partij en van advocaat E. MATTERNE, loco C. DECORDIER, die verschijnt voor de
verwerende partij.
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Op 21 oktober 2005 dient verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van
artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet in.

Op 20 september 2007 beslist de minister van Binnenlandse Zaken tot de onontvankelijkheid
van de aanvraag met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die
luidt als volgt:

“De aangehaalde elementen vormen geen uitzonderlijke 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. Het feit dat betrokkene sinds juni 2001 in België verblijft, problemen heeft in het land van
herkomst, zij niet naar rusland terug zou kunnen omwille van haar onverwijderbaarheid, de terugreis lang
en duur zou zijn, is op zich niet uitzonderlijk  en verantwoordt niet dat de aanvraag tot regularisatie op
grond van artikel 9 van de wet van 1980 in België wordt ingediend.”

“De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er
niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2° van de Wet
van 15 december 1980). Regelmatig verblijf verstreken.”

2. Onderzoek van het beroep.

2.1. In een eerste middel werpt verzoekster de schending op van artikel 9, derde lid van de
Vreemdelingenwet. Zij betoogt dat de verwerende partij volledig voorbijgaat aan de feiten. Op
het moment van de aanvraag bevond verzoekster zich in België en was zij onverwijderbaar.
Verzoekster bevindt zich in de situatie dat zij de aanvraag om machtiging tot verblijf in het
buitenland zou moeten indienen, maar tegelijk niet verwijderbaar was en is, en dus ook geen
aanvraag in het buitenland kan doen.

2.2. Verzoekster voert in de aanvraag volgende buitengewone omstandigheid aan:
“Bovendien, en daarbij aansluitend, mag men van mijn cliënte niet verwachten dat zij het land
verlaat terwijl zij, zoals hiervoor reeds werd uiteengezet, onverwijderbaar is. In de mate dat de
Russische Federatie geweigerd heeft mijn cliënte de toegang tot het grondgebied te verlenen,
is mijn cliënte inderdaad onverwijderbaar, waardoor het haar onmogelijk is om de aanvraag
voor machtiging tot verblijf in België voor langer dan drie maanden te doen in het buitenland
en dan met name in de Russische Federatie. Hiermee is voldoende aangetoond dat in casu
buitengewone omstandigheden verrechtvaardigen dat de aanvraag tot machtiging in België
zelf wordt gedaan.” Uit de synthesenota, die zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat
verzoekster op 9 september 2004 naar de Russische Federatie werd gerepatrieerd, maar
haar de toegang tot het grondgebied geweigerd werd omdat de Russische autoriteiten
verzoekster niet erkennen als Russisch staatsburger. De minister van Binnenlandse Zaken
betwist dit niet in de bestreden beslissing. Hij besliste immers dat het feit dat “zij niet naar
Rusland terug zou kunnen omwille van haar onverwijderbaarheid” op zich geen buitengewone
omstandigheid uitmaakt in de zin van artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet. Er valt niet
in te zien hoe verzoekster haar aanvraag in het land van herkomst kan indienen als haar de
toegang tot het grondgebied van de Russische Federatie wordt ontzegd. Verzoekster toont
met haar betoog aan dat de minister van Binnenlandse Zaken op kennelijk onredelijke wijze
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besloten heeft de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, derde lid van de
Vreemdelingenwet onontvankelijk te verklaren. Het middel is gegrond.

3. Uit voorgaande blijkt dat de zaak slechts korte debatten heeft vereist. De verzoekende partij
heeft een middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan
leiden. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit
van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1.

Wordt vernietigd de beslissing genomen door de dienst Vreemdelingenzaken van 20
september 2007 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, derde
lid van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard.

Artikel 2.

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien december tweeduizend
en zeven door:

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

dhr. P. BAEKELANDT, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 P. BAEKELANDT M. MILOJKOWIC


