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 nr. 81 427 van 21 mei 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Nepalese nationaliteit te zijn, op 20 mei 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 15 april 2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf 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 ongegrond wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 april 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 mei 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat S. VAN ROSSEM en van 

advocaat D. VAN DER BEKEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers dienen op 9 december 2009 en op 13 september 2010 een aanvraag in om machtiging tot 

verblijf 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 (vreemdelingenwet). 

 

Op 15 april 2011, met kennisgeving op 22 april 2011, verklaart de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris deze aanvraag ongegrond. Dit is de bestreden beslissing, die luidt: 

 

“De aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op 09/12/2009 en 13/09/2010 bij de burgemeester 

van Sint-Joost-Ten-Node door I. L. C., geboren te Panchthar op 26.06.1971 + echtgenote, beiden: 

onderdaan van Nepal, verblijvende (…), 
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in toepassing van art 9 bis van de wet van 15/12/1980 gewijzigd door de wet van 15.09.2006 

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

vreemdelingen, is ontvankelijk, doch ongegrond. 

MOTIVERING 

Rekening houdende met de uitgestippelde criteria en de daaraan gekoppelde voorwaarden in de 

instructie van 19/07/2009 van de Staatssecretaris voor Migratie-en Asielbeleid, dhr. M. Wathelet. 

Rekening houdende met het arrest van de Raad van State nr.198.769 van 9 december 2009 die de 

instructie dd.19/07/2009 betreffende de toepassing van het vroegere art.9, lid 3 en van art.9BIS van de 

vreemdelingenwet van 15 december 1980 heeft vernietigd. 

Rekening houden met de verklaring van de Staatssecretaris voor Migratie-en Asielbeleid, dhr. M. 

Wathelet op 11 december 2009 naar aanleiding van de beslissing tot vernietiging van de voomoemde 

richtlijn door de Raad van State: 

"De Staatssecretaris voor Migratie-en Asielbeleid bevestigt, met in acht name van het arrest, dat de 

gedragslijnen (criteria) die hij zich ten gronde had gesteld in uitvoering van het regeerakkoord, 

gerespecteerd blijven." "Met inachtneming van deze vernietiging zullen deze criteria wat de grond betreft 

en in het kader van de analyse van de individuele dossiers, gerespecteerd worden." 

"In het kader van de individuele behandeling zal de Staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid 

uitvoeren zoals bepaald door de wet. Hij garandeert de rechtszekerheid. Voor de dossiers die ten 

gronde de duurzame lokale verankering inroepen, blijft de termijn van 15.09.2009 tot 15.12.2009 

behouden." 

Betrokkene roept criterium 2.8B in (duurzame lokale verankering - ononderbroken verblijf sinds 31 maart 

2007 -modelarbeidscontract - mogelijkheid om een arbeidskaart B te verkrijgen). 

Noch betrokkene noch zijn echtgenote voegen een kopie van een recente en behoorlijk ingevulde model 

arbeidsovereenkomst bij. Het contract moet van bepaalde duur van minstens één jaar of van 

onbepaalde duur. Het loon mag niet lager zijn dan het wettelijke minimumloon zoals voorzien in de 

intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 02/05/1988, algemeen bindend verklaard bij 

koninklijk besluit van 29/07/1988. 

Dit model van arbeidsovereenkomst werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 

2009, als bijlage bij het KB van 7 oktober 2009 houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de 

tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers (inforum nr 241911). 

Betrokkene levert enkel bewijs van het voornemen een zelfstandige activiteit te willen uitoefenen als 

uitbater van een winkel en voegt onder meer een kopie van de oprichtingsakte van de firma Everest Day 

Shop bij. 

Betrokkenen voldoen dus niet aan de cumulatieve voorwaarden van het ingeroepen criterium 2.8B van 

de instructie dd 19/07/2009 (duurzame lokale verankering - ononderbroken verblijf sinds 31 maart 2007 

-modelarbeidscontract - mogelijkheid om een arbeidskaart B te verkrijgen). 

Zij komen evenmin in aanmerking voor criterium 2.8A van de richtlijn dd.19/07/09 (duurzame lokale 

verankering-5jaar ononderbroken verblijf in het Rijk voorafgaand aan de huidige aanvraag- voor 

18/03/2008 een wettig verblijf in België of een geloofwaardige poging hebben ondernomen om een 

wettig verblijf in België te hebben bekomen). 

Betrokkene kwam pas aan in het Rijk in oktober 2006 met een visum D BNL (…) in zijn paspoort N°(…). 

Zijn echtgenote kwam hem pas later vervoegen in november 2009 met een visum D BNL (…) in haar 

paspoort N°(…). 

Bijgevolg verblijven betrokkene nog geen 5 jaar onafgebroken in het Rijk voorafgaand aan hun 

aanvraag dd.09/12/2009 (enkel de aanvraag van 09/12/2009 die ten gronde de duurzame lokale 

verankering inroept werd ingediend in de periode tussen 15/09/2009 en 15/12/2009 vastgelegd en 

bevestigd door de Staatssecretaris voor Migratie-en Asielbeleid). 

De door betrokkene aangehaalde elementen van integratie, het beroepsverleden in België, de kennis 

van het Nederlands, de opgebouwde sociale banden in België kunnen niet weerhouden worden als 

grond voor een regularisatie/machtiging tot verblijf. Ondanks deze elementen aangaande de integratie 

van betrokkenen, doet dit niets af aan de cumulatieve voorwaarden die gesteld worden met betrekking 

tot de instructies dd. 19/07/09 en die moeten vervuld zijn. Betrokkene wist dat zijn verblijf tijdelijk werd 

toegestaan en beperkt was tot de duur van de studies (art.58 van de wet van 15/12/1980). Ook het 

verblijf van de echtgenote was van tijdelijke aard en beperkt tot de duur van de studies van de man 

(art.10BIS van de wet van 15/12/1980). 

Daarnaast roepen betrokkenen nog andere prangende humanitaire redenen in, zo blijkt uit hun nieuwe 

aanvraag dd. 13.09.2010 om een verblijfsmachtiging te rechtvaardigen. 

Wat de ingeroepen argumenten van onverwijderbaarheid betreft, dient te worden gesteld dat de 

betrokkenen uitsluitend verwijzen naar de medische problematiek van meneer waarvoor geen adequate 

behandeling in het land van herkomst zou bestaan en waarvoor hij in principe enkel in België zou 

kunnen behandeld. Een ander begin van bewijs van hun onverwijderbaarheid wordt niet geleverd. 
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Wat betreft de aangehaalde medische elementen dient echter te worden opgemerkt dat 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 duidelijk een onderscheid 

maakt tussen twee verschillende procedures voor het indienen van een aanvraag tot machtiging tot 

verblijf: aan de ene kant het artikel 9 bis dat in België verblijvende personen die beroep doen op 

buitengewone omstandigheden om de aanvraag in België in te dienen en die een verblijfsmachtiging 

kunnen aanvragen via de Burgemeester van de plaats waar zij verblijven om humanitaire redenen; 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. 

Het staat betrokkene echter vrij een aanvraag op basis van artikel 9 ter in te dienen zoals bepaald in 

art.7§1 van het KB van 17/05/2007 (BS 31/05/2007) tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van 

de wet van 15/09/2006: via aangetekend schrijven bij de Sectie 9ter van de Dienst Humanitaire 

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

Betrokkene is momenteel in het bezit van een geldig A.l. geldig tot 26/04/2011 in afwachting van het 

onderzoek ten gronde van een op 10/09/2010 apart ingediende aanvraag obv art.9 TER van de wet van 

15/12/1980 zoals gewijzigd door de wet van 15/09/2006. Hij dient het verder onderzoek af te wachten 

van deze aanvraag voor wat betreft de aangehaalde medische motieven.“ 

  

2. Over de rechtspleging 

 

Waar verzoekers blijkens de omschrijving van het voorwerp van hun beroep tevens een vordering tot 

nietigverklaring instellen tegen het “bevel om het grondgebied te verlaten van 22 april 2011”, dient de 

Raad vast te stellen dat de hierboven geciteerde bestreden beslissing niet gepaard ging met een bevel. 

 

Ter terechtzitting bevestigt de raadsman van verzoekers dat deze vermelding een louter materiële 

vergissing betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voeren verzoekers aan: 

 

“Eerste middel: schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: de motiveringsverplichting zoals 

bepaald in de wet van 29.07.1991, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, schending 

van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet 

Dienst vreemdelingenzaken meent dat de regularisatieaanvraag van verzoeker d.d. 09.12.2009 en 

13.09.2010 basis van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond 

is. 

De reden waarom verzoeker zijn aanvraag door dvz ongegrond werd verklaard is de volgende: 

(…) 

Dat integendeel tot wat door DVZ werd beslist de aanvraag van verzoeker geenszins als ongegrond kon 

worden beschouwd en dit omwille van volgende redenen. 

De bestreden beslissing stelt dat verzoeker zich niet kan beroepen op criterium 2.8.B omdat Noch 

betrokkene noch zijn echtgenote voegen een kopie van een recente en behoorlijk ingevulde model 

arbeidsovereenkomst bij. Het contract moet van bepaalde duur van minstens één jaar of van 

onbepaalde duur. Het loon mag niet lager zijn dan het wettelijke minimumloon zoals voorzien in de 

intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 02.05.1988, algemeen bindend verklaard bij 

KB van 29.07.1988 

Dit model van arbeidsovereenkomst werd bekendgemaakt in het BS van 14.10.2009, als bijlage bij het 

KB van 07.10.2009 houdende bijzondere bepalingen m.b.t. de tewerkstelling van sommige categorieën 

van buitenlandse werknemers 

Betrokkene levert enkel bewijs van het voornemen een zelfstandige activiteit te willen uitoefenen als 

uitbater van een winkel en voegt onder meer een kopie van de oprichtingsakte van de firma EVEREST 

DAY SHOP bij. 

Eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat er noch in het vademecum noch in de instructies werd 

vermeld dat de aanvrager geen zelfstandige activiteit kan uitoefenen.  

Verzoeker meent wel degelijk te voldoen aan de voorwaarden zoals voorzien in criterium 2.8.B. De 

bestreden beslissing is met betrekking tot dit punt onzorgvuldig, kennelijk onredelijk, een schending van 

de materiële motiveringsverplichting en artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. 

Voorts stelt DVZ dat: Daarnaast roepen betrokkenen nog andere prangende humanitaire redenen in, zo 

blijkt uit hun nieuwe aanvraag d.d. 13.09.2010 om een verblijfsmachtiging te rechtvaardigen. 
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Wat de ingeroepen argumenten van onverwijderbaarheid betreft, dient te worden gesteld dat de 

betrokkenen uitsluitend verwijzen naar de medische problematiek van meneer waarvoor geen adequate 

behandeling in het land van herkomst zou bestaan en waarvoor hij in principe enkel in België zou 

kunnen behandeld. Een ander begin van bewijs van onverwijderbaarheid wordt niet geleverd. 

Wat betreft de aangehaalde medische elementen dient echter te worden opgemerkt dat er een 

onderscheid dient gemaakt te worden tussen de procedures 9 bis en 9 ter. Betrokkene is momenteel in 

het bezit van een geldig A.I. geldig tot 26.04.2011 in afwachting van het onderzoek ten gronde van een 

op 10.09.2010 apart ingediende aanvraag obv art 9ter. Hij dient het verder onderzoek af te wachten van 

deze aanvraag voor wat betreft de aangehaalde medische motieven. 

Immers de instructie d.d. 19.07.2009 waarnaar dvz zelf verwijst stelt immers: 

"Volgende situaties worden beschouwd als prangende humanitaire situaties. Deze opsomming neemt 

de discretionaire macht die de minister of zijn gemachtigde bezit niet weg om andere gevallen dan deze 

die hieronder worden opgesomd te beschouwen als zijnde prangende humanitaire situaties. Een 

bijzondere aandacht zal hierbij uitgaan naar vreemdelingen die behoren tot een kw>etsbare groep. "  

Dat dvz aldus niet zomaar deze elementen van verzoeker van de kaart kan vegen door te verwijzen 

naar de voorwaarden in de instructie aangezien, in de instructie zelf staat, dat de opsomming die daar 

gegeven wordt niet limitatief is en de minister of zijn gemachtigde nog steeds andere gevallen kan 

beschouwen als prangende humanitaire situaties. 

Bovendien is mijnheer hier samen met zijn vrouw . Zij staat hem bij aangeven hij sukkelt met zijn 

gezondheid dit was uiteindelijk ook de reden waarom hij zijn studies heeft moeten stopzetten. 

Dat dit alles een schending is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending van de formele 

motiveringsplicht en de materiële motiveringsplicht. 

De bestreden beslissing schendt aldus de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 1991 

en bovendien ook het redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel. 

Dat de beslissing van DVZ dan ook onterecht genomen werd en zij de materiële en formele 

motiveringsplicht flagrant schendt. 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Tevens dient, naar luid van hetzelfde artikel de motivering 'afdoende' te zijn. 

De motivering moet pertinent en draagkrachtig zijn. 

Dat DVZ op dit vlak dan ook zwaar in gebreke gebleven is. 

Dat verzoeker helemaal niet inziet op welke basis men zijn argumenten weerlegt en motiveert. 

Dat verzoeker dan ook meent dat zijn aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld.” 

 

3.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Vooreerst laat de verwerende partij nopens de vermeende schending van de motiveringsverplichting 

zoals bepaald in de wet dd. 29.7.1991, gelden dat de motieven van de bestreden beslissing op 

eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft 

kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de 

beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van 

de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 

167.477). 

Verzoekers' kritiek lijkt eerder betrekking te hebben op de inhoud van de motivering, nu zij onder andere 

menen dat zij wel in aanmerking komen voor het criterium 2.8B omdat verzoeker een zelfstandige 

activiteit uitoefent. 

De verwerende partij laat gelden dat de gemachtigde over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid 

beschikt in het kader waarvan deze vermag te beslissen de door de vreemdeling aangebrachte 

elementen al dan niet te aanvaarden teneinde een verblijfsrecht toe te staan. 

"Z)e toepassing van het artikel 9, derde lid, houdt met andere woorden een dubbel onderzoekin (R.v.St. 

nr. 167.847, 15 februari 2007): 

(…) 

Er is op 19.07.2009 een instructie opgesteld waarbinnen, in het kader van de discretionaire 

bevoegdheid van de Staatssecretaris of zijn gemachtigde, een tiental concrete situaties (1.1-1.2 en 2.1-

2.8) worden opgesomd betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet, die in 

aanmerking komen voor regularisatie en waarin de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor 

Migratie- en Asielbeleid aldus in het kader van zijn discretionaire bevoegdheid een machtiging tot verblijf 

in toepassing van art. 9bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 kan toestaan. 

In casu heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid de door verzoeker in 

zijn aanvraag ingeroepen elementen beoordeeld, doch werd beslist dat verzoekers aanvraag ongegrond 

was. 
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De bestreden beslissing maakt m.b.t. de door verzoekers aangebrachte stukken van diens zelfstandige 

activiteit uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: 

  

"Betrokkene roept criterium 2.8B in (duurzame lokale verankering - ononderbroken verblijf sinds 31 

maart 2007 - modelarbeidscontract - mogelijkheid om een arbeidskaart B te verkrijgen). 

Noch betrokkene noch zijn echtgenote voegen een kopie van een recente en behoorlijk ingevulde model 

arbeidsovereenkomst bij. Het contract moet van bepaalde duur van minstens één jaar of van 

onbepaalde duur. Het loon mag niet lager zijn dan het wettelijke minimumloon zoals voorzien in de 

intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 02/05/1988, algemeen bindend verklaard bij 

koninklijk besluit van 29/07/1988. 

Dit model van arbeidsovereenkomst werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 

2009, als bijlage bij het KB van 7 oktober 2009 houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de 

tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers (inforum nr 241911). 

Betrokkene levert enkel bewijs van het voornemen een zelfstandige activiteit te willen uitoefenen als 

uitbater van een winkel en voegt onder meer een kopie van de oprichtingsakte van de firma Ever est 

Day Shop bij. 

Betrokkenen voldoen dus niet aan de cumulatieve voorwaarden van het ingeroepen criterium 2.8B van 

de instructie dd 19/07/2009 (duurzame lokale verankering — ononderbroken verbluf sinds 31 maart 

2007— modelarbeidscontract — mogelijkheid om een arbeidskaart B te verkrijgen). " 

Verzoekers' beschouwingen kunnen geen afbreuk doen aan voorgaande beoordeling van de gemachtig-

de, die geheel terecht tot stand is gekomen binnen de ruime discretionaire appreciatiebevoegdheid 

waarover de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid beschikt. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent ter zake een marginale toetsingsbevoegdheid uit en is 

niet bevoegd zijn beoordeling van de feiten in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in 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 (cfr. 

R.v.St, nr. 101.624 van 7 december 2001). 

Anders dan verzoekers voorhouden, wordt de bestreden beslissing bovendien ter dege gemotiveerd 

nopens de door verzoekers voorgebrachte stukken m.b.t. de zelfstandige activiteit, zodat de 

voorgehouden schending van het zorgvuldigheidsbeginsel elke grondslag mist. 

Verzoekers kunnen niet dienstig kritiek uiten op de criteria van de regularisatie-instructies, nu deze, 

zoals hoger reeds toegelicht, tot stand zijn gekomen binnen de discretionaire bevoegdheid waarover de 

federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid beschikt. 

Verzoekers zijn niet ernstig waar zij beweren dat er "noch in het vademecum noch in de instructies werd 

vermeld dat de aanvrager geen zelfstandige activiteit kan uitoefenen ", nu zij zich uitdrukkelijk hebben 

beroepen op het criterium 2.8B dat uitdrukkelijk vereist dat onder andere een behoorlijk ingevuld 

arbeidscontract wordt voorgelegd. 

Verzoekers kunnen toch niet ernstig voorhouden dat een voorwaarde die gesteld wordt in de instructies 

niet zou mogen worden toegepast, terwijl zij zich daarentegen uitdrukkelijk op de instructies hebben 

beroepen en stelden op basis hiervan te moeten worden geregulariseerd. 

Volledigheidshalve verwijst de verwerende partij nog naar een arrest van de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen in een gelijkaardig dossier: 

(…) 

De verwerende partij laat dan ook gelden dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris van 

Migratie- en Asielbeleid geheel terecht, gelet op de stukken die het dossier van verzoekers 

daadwerkelijk kenmerken en binnen de hem ter zake toebedeelde ruime discretionaire bevoegdheid, 

oordeelde dat verzoekers niet voldoen aan de cumulatieve voorwaarden van het ingeroepen criterium 

2.8B. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid heeft daarnaast ook 

geheel terecht geoordeeld dat de "andere prangende humanitaire redenen" die verzoekers hebben 

ingeroepen niet kunnen weerhouden worden om hen te machtigen tot verblijf op grond van art. 9bis van 

de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. 

De door verzoekers ingeroepen "andere prangende humanitaire redenen" hadden immers uitsluitend 

betrekking op verzoekers medische problematiek. 

Desbetreffend heeft de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid dan 

ook geheel terecht geoordeeld: 

"Wat betreft de aangehaalde medische elementen dient echter te worden opgemerkt dat de wet van 15 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen duidelijk een onderscheid 

maakt tussen twee verschillende procedures voor het indienen van een aanvraag tot machtiging tot 
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verblijf: aan de ene kant het artikel 9 bis dat in België verblijvende personen die beroep doen op^ 

buitengewone omstandigheden om de aanvraag in België in te dienen en die een verblijfsmachtiging 

kunnen aanvragen via de Burgemeester van de plaats waar zij verblijven om humanitaire redenen; 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. 

Het staat betrokkene echter vrij een aanvraag op basis van artikel 9 ter in te dienen zoals bepaald in art. 

71 van het KB van 17/05/2007 (BS 31/05/2007) tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de 

wet van 15/09/2006: via aangetekend schrijven bij de Sectie 9ter van de Dienst Humanitaire 

Regularisaties, Dienst Vreemdelingenzaken. Antwerpsesteenweg 59B te 1000 Brussel. " 

Verzoekers zijn overigens in het bezit van een A.I. ingevolge een ontvankelijk verklaarde aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9ter. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid heeft dan ook geheel 

terecht geoordeeld dat de aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond diende te worden verklaard. 

De gemachtigde handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoekers' concrete 

situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform de terzake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldig-

heidsbeginsel incluis. Terwijl de in casu bestreden beslissing ten genoege van recht is gemotiveerd met 

draagkrachtige motieven die de bestreden beslissing terdege ondersteunen. 

De uiteenzetting van verzoekers kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die 

slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden beslissing een 

hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij een 

overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

Het enig middel kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3.1. Uit het middel blijkt dat verzoekers de verwerende partij verwijten hun aangehaalde humanitaire 

redenen zoals vervat in de aanvulling van 13 september 2010 enkel te hebben beoordeeld vanuit de 

opsomming die wordt gegeven in de “Instructie m.b.t. de toepassing van het oude artikel 9,3 en het 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet” van 19 juli 2009 (verder afgekort als instructie). Zij wijzen erop dat 

de Dienst Vreemdelingenzaken hun argumentatie niet kan verwerpen door te verwijzen naar de 

instructie. De minister c.q. staatssecretaris of zijn gemachtigde kan steeds andere situaties dan deze 

opgesomd in de instructie beschouwen als zijnde prangende humanitaire situaties. De motivering is 

volgens verzoekers niet draagkrachtig en niet afdoend en de materiële motiveringsplicht is manifest 

geschonden.  

 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van de materiële motiveringsplicht en van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet. 

 

Ter terechtzitting wordt er uitdrukkelijk gewezen op het arrest nummer 215.571, uitgesproken op 5 

oktober 2011 door de Raad van State en op de inhoud ervan en wordt aan de partijen gevraagd wat hun 

standpunt ter zake is. De verzoekende partijen stellen dat de bestreden beslissing enkel toepassing 

maakt van de instructie en niet is gemotiveerd in het kader van artikel 9bis van de wet van 15 december 

1980. De verwerende partij verwijst enkel naar haar nota. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De verzoekende partijen hebben een aanvraag ingediend op basis van artikel 9bis van de vreemde-

lingenwet. 

 

 

 

 

Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. 
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Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Artikel 9bis 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. 

(…)” 

 

De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone omstandig-

heden 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 niet in aanmerking 

worden genomen; 

2. 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 staatssecretaris over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

De bestreden beslissing oordeelt dat de aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond is en dat de verblijfs-

machtiging dus niet wordt toegekend aan de verzoekende partijen. Artikel 9bis van de vreemdelingen-

wet bevat geen criteria waaraan de aanvraag om machtiging tot verblijf moet voldoen om gegrond te 

worden verklaard noch criteria die ertoe leiden de aanvraag ongegrond te verklaren (RvS 5 oktober 

2011, nr. 215.571; RvS 1 december 2011, nr. 216.651). 

 

Met betrekking tot de gegrondheid van de aanvraag, met name of er reden is om de vreemdeling te 

machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, beschikt de staatssecretaris over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in 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 in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft op 19 juli 2009 instructies opgesteld waarin 

criteria worden opgesomd voor het gegrond verklaren van de aanvraag en de toekenning van een 

verblijfsmachtiging. Deze instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd bij arrest van de Raad van State van 

9 december 2009 met nr. 198.769 omdat zij “het mogelijk maakt dat vreemdelingen die zich in de daarin 

omschreven voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden aan te tonen dat er in hun geval 

buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, terwijl enkel de wetgever dit vermag te doen”, omdat 

“door dit in de bestreden instructie te doen, een aan de wetgever voorbehouden domein wordt betreden” 

en omdat “uit het bovenstaande volgt dat de bestreden instructie voor vernietiging vatbaar is aangezien 

ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt.” 

 

Voorts oordeelt de Raad van State dat bij de ongegrondverklaring van de aanvraag om machtiging tot 

verblijf, uitsluitend omdat niet aan de voorwaarden uit de vernietigde instructie is voldaan, de voorwaar-

den van de instructie van 19 juli 2009 als een dwingende regel worden toegepast waarbij de bevoegde 

staatssecretaris over geen enkele appreciatiemogelijkheid meer beschikt. Dergelijke handelwijze leidt tot 

de toevoeging van een voorwaarde die niet is voorzien in artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan niet toelaten dat bindende voorwaarden aan artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet worden toegevoegd, omdat dit artikel geen criteria bevat (RvS 5 oktober 2011, nr. 

215.571; RvS 1 december 2011, nr. 216.651). Dienvolgens vermag de Raad niet te toetsen aan de 

vernietigde instructie. 
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Uit de aanvraag van 9 december 2009 van de verzoekende partijen blijkt dat zij het criterium “werk en 

duurzame lokale verankering” van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 aankruisten op het model-

formulier. Tevens halen zij volgende elementen aan inzake de gegrondheid van deze aanvraag: 

- verblijf sinds 20 augustus 2006 van eerste verzoeker als student, 

- kennis Nederlands, 

- werkverleden. 

 

In hun aanvraag van 13 september 2010 halen verzoekers volgende elementen aan wat de gegrondheid 

van de hun vraag betreft: 

- langdurig verblijf, 

- medische redenen, 

- werk en duurzame lokale verankering. 

  

Onder de noemer “humanitaire redenen en duurzame bindingen” wijzen verzoekers op volgende 

elementen: 

- ononderbroken verblijf sedert 2006, 

- gevoerde studies aan de VUB te Brussel die niet zijn afgemaakt omwille van medische redenen, 

- verworven inkomsten via een vennootschap, 

- goede integratie, 

- vrienden- en kennissenkring met duurzame relaties, 

- goed gedrag en geen gevaar voor de openbare orde, 

- kennis Nederlands,  

- ziekte, 

- wens tot het afmaken van de studies. 

 

De verzoekende partijen voeren aan dat andere prangende humanitaire situaties dienen in aanmerking 

te komen dan deze vermeld in de opsomming onder het criterium “prangende humaniatire situaties” in 

de vernietigde instructie. Door hun argumentatie “van de kaart te vegen” door te verwijzen naar de 

instructie wordt de materiële motiveringsplicht geschonden, naast andere beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

 

In de bestreden beslissing wordt inzake de door de verzoekende partijen aangehaalde criteria van de 

vernietigde instructie het volgende overwogen:  

 

“Betrokkene roept criterium 2.8B in (duurzame lokale verankering - ononderbroken verblijf sinds 31 

maart 2007 -modelarbeidscontract - mogelijkheid om een arbeidskaart B te verkrijgen). 

Noch betrokkene noch zijn echtgenote voegen een kopie van een recente en behoorlijk ingevulde model 

arbeidsovereenkomst bij. Het contract moet van bepaalde duur van minstens één jaar of van 

onbepaalde duur. Het loon mag niet lager zijn dan het wettelijke minimumloon zoals voorzien in de 

intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 02/05/1988, algemeen bindend verklaard bij 

koninklijk besluit van 29/07/1988. 

Dit model van arbeidsovereenkomst werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 

2009, als bijlage bij het KB van 7 oktober 2009 houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de 

tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers (inforum nr 241911). 

Betrokkene levert enkel bewijs van het voornemen een zelfstandige activiteit te willen uitoefenen als 

uitbater van een winkel en voegt onder meer een kopie van de oprichtingsakte van de firma Everest Day 

Shop bij. 

Betrokkenen voldoen dus niet aan de cumulatieve voorwaarden van het ingeroepen criterium 2.8B van 

de instructie dd 19/07/2009 (duurzame lokale verankering - ononderbroken verblijf sinds 31 maart 2007 

-modelarbeidscontract - mogelijkheid om een arbeidskaart B te verkrijgen). 

Zij komen evenmin in aanmerking voor criterium 2.8A van de richtlijn dd.19/07/09 (duurzame lokale 

verankering-5jaar ononderbroken verblijf in het Rijk voorafgaand aan de huidige aanvraag- voor 

18/03/2008 een wettig verblijf in België of een geloofwaardige poging hebben ondernomen om een 

wettig verblijf in België te hebben bekomen). 

Betrokkene kwam pas aan in het Rijk in oktober 2006 met een visum D BNL (…) in zijn paspoort N°(…). 

Zijn echtgenote kwam hem pas later vervoegen in november 2009 met een visum D BNL (…) in haar 

paspoort N°(…). 

Bijgevolg verblijven betrokkene nog geen 5 jaar onafgebroken in het Rijk voorafgaand aan hun 

aanvraag dd.09/12/2009 (enkel de aanvraag van 09/12/2009 die ten gronde de duurzame lokale 

verankering inroept werd ingediend in de periode tussen 15/09/2009 en 15/12/2009 vastgelegd en 

bevestigd door de Staatssecretaris voor Migratie-en Asielbeleid).” 
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En met betrekking tot de humanitaire redenen die verzoekers aanhaalden: 

 

“De door betrokkene aangehaalde elementen van integratie, het beroepsverleden in België, de kennis 

van het Nederlands, de opgebouwde sociale banden in België kunnen niet weerhouden worden als 

grond voor een regularisatie/machtiging tot verblijf. Ondanks deze elementen aangaande de integratie 

van betrokkenen, doet dit niets af aan de cumulatieve voorwaarden die gesteld worden met betrekking 

tot de instructies dd. 19/07/09 en die moeten vervuld zijn. Betrokkene wist dat zijn verblijf tijdelijk werd 

toegestaan en beperkt was tot de duur van de studies (art.58 van de wet van 15/12/1980). Ook het 

verblijf van de echtgenote was van tijdelijke aard en beperkt tot de duur van de studies van de man 

(art.10BIS van de wet van 15/12/1980). 

Daarnaast roepen betrokkenen nog andere prangende humanitaire redenen in, zo blijkt uit hun nieuwe 

aanvraag dd. 13.09.2010 om een verblijfsmachtiging te rechtvaardigen. 

Wat de ingeroepen argumenten van onverwijderbaarheid betreft, dient te worden gesteld dat de 

betrokkenen uitsluitend verwijzen naar de medische problematiek van meneer waarvoor geen adequate 

behandeling in het land van herkomst zou bestaan en waarvoor hij in principe enkel in België zou 

kunnen behandeld. Een ander begin van bewijs van hun onverwijderbaarheid wordt niet geleverd. 

Wat betreft de aangehaalde medische elementen dient echter te worden opgemerkt dat 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 duidelijk een onderscheid 

maakt tussen twee verschillende procedures voor het indienen van een aanvraag tot machtiging tot 

verblijf: aan de ene kant het artikel 9 bis dat in België verblijvende personen die beroep doen op 

buitengewone omstandigheden om de aanvraag in België in te dienen en die een verblijfsmachtiging 

kunnen aanvragen via de Burgemeester van de plaats waar zij verblijven om humanitaire redenen; 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. 

Het staat betrokkene echter vrij een aanvraag op basis van artikel 9 ter in te dienen zoals bepaald in 

art.7§1 van het KB van 17/05/2007 (BS 31/05/2007) tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van 

de wet van 15/09/2006: via aangetekend schrijven bij de Sectie 9ter van de Dienst Humanitaire 

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

Betrokkene is momenteel in het bezit van een geldig A.l. geldig tot 26/04/2011 in afwachting van het 

onderzoek ten gronde van een op 10/09/2010 apart ingediende aanvraag obv art.9 TER van de wet van 

15/12/1980 zoals gewijzigd door de wet van 15/09/2006. Hij dient het verder onderzoek af te wachten 

van deze aanvraag voor wat betreft de aangehaalde medische motieven.” 

 

Hieruit blijkt dat de aanvraag om machtiging tot verblijf hoofdzakelijk ongegrond wordt verklaard omdat 

niet aan de voorwaarden uit de vernietigde instructie is voldaan: er is niet voldaan aan de voorwaarde 

van het voorleggen van een arbeidscontract en er is niet voldaan aan de voorwaarde van een ononder-

broken verblijf sedert een bepaalde termijn. Deze voorwaarden worden als een dwingende regel 

toegepast, waarbij de bevoegde staatssecretaris over geen enkele appreciatiemogelijkheid meer 

beschikt wat dus in strijd is met diens discretionaire bevoegdheid. 

Artikel 9bis van de vreemdelingenwet bevat geen voorwaarde inzake een ononderbroken verblijfsduur 

sedert een bepaalde datum, noch een voorwaarde inzake het voorleggen van een arbeidscontract, 

zodat in casu voorwaarden werden toegevoegd aan de wet (RvS 5 oktober 2011, nr. 215.571; RvS 1 

december 2011, nr. 216.651). Evenmin bevat artikel 9bis van de vreemdelingenwet een beperking van 

prangende humanitaire situaties of sluit deze de aangehaalde integratie-elementen, naast de medische 

overmacht die wordt ingeroepen als zijnde de reden van onderbreking van de studies en de wens de 

studies af te maken, uit als zijnde geen humanitaire situatie die niet in aanmerking kan komen voor de 

toekenning van een machtiging tot verblijf. Bovendien kan uit de bestreden beslissing niet opgemaakt 

worden of met de ingeroepen overmachtsituatie betreffende de voortijdige stopzetting van de studies, 

weliswaar volgens verzoekers omwille van medische redenen, rekening is gehouden en/of deze situatie 

in combinatie met de wens de studies te hervatten een reden tot het toekennen van een verblijfs-

machtiging kan zijn. Het komt de Raad voor dat op deze elementen niet werd geantwoord. 

 

De schending van de motiveringsplicht en van artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan in de hierboven 

weergegeven mate worden aangenomen. 

 

2.3.2. De bestreden beslissing bevat echter nog andere motieven. Er dient bijgevolg te worden nage-

gaan of deze andere motieven kunnen volstaan om de aanvraag ongegrond te verklaren. 
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Zoals reeds gesteld haalden de verzoekende partijen in hun aanvraag ook volgende elementen aan 

inzake de gegrondheid: 

- ziekte, 

- redenen van onverwijderbaarheid. 

 

Op deze elementen antwoordt de bestreden beslissing:  

 

“Wat de ingeroepen argumenten van onverwijderbaarheid betreft, dient te worden gesteld dat de 

betrokkenen uitsluitend verwijzen naar de medische problematiek van meneer waarvoor geen adequate 

behandeling in het land van herkomst zou bestaan en waarvoor hij in principe enkel in België zou 

kunnen behandeld. Een ander begin van bewijs van hun onverwijderbaarheid wordt niet geleverd. 

Wat betreft de aangehaalde medische elementen dient echter te worden opgemerkt dat 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 duidelijk een onderscheid 

maakt tussen twee verschillende procedures voor het indienen van een aanvraag tot machtiging tot 

verblijf: aan de ene kant het artikel 9 bis dat in België verblijvende personen die beroep doen op 

buitengewone omstandigheden om de aanvraag in België in te dienen en die een verblijfsmachtiging 

kunnen aanvragen via de Burgemeester van de plaats waar zij verblijven om humanitaire redenen; 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. 

Het staat betrokkene echter vrij een aanvraag op basis van artikel 9 ter in te dienen zoals bepaald in 

art.7§1 van het KB van 17/05/2007 (BS 31/05/2007) tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van 

de wet van 15/09/2006: via aangetekend schrijven bij de Sectie 9ter van de Dienst Humanitaire 

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

Betrokkene is momenteel in het bezit van een geldig A.l. geldig tot 26/04/2011 in afwachting van het 

onderzoek ten gronde van een op 10/09/2010 apart ingediende aanvraag obv art.9 TER van de wet van 

15/12/1980 zoals gewijzigd door de wet van 15/09/2006. Hij dient het verder onderzoek af te wachten 

van deze aanvraag voor wat betreft de aangehaalde medische motieven.” 

 

Hieruit blijkt dat de verwerende partij antwoordde op de medische problematiek die eerste verzoeker 

kent en op de gevolgen van deze medische problematiek ten overstaan van een terugkeer naar het 

herkomstland. Verzoekers tonen niet aan dat deze motieven niet een correcte beoordeling vormen of 

kennelijk onredelijk zijn. 

 

Op de elementen betreffende de door eerste verzoeker gevoerde studies aan de VUB te Brussel die niet 

zijn afgemaakt omwille van medische redenen, de verworven inkomsten via een vennootschap, hun 

goede integratie, hun vrienden- en kennissenkring met duurzame relaties, hun goed gedrag en respect 

voor de openbare orde, hun kennis van het Nederlands en de wens tot het afmaken van de studies, 

elementen door verzoekers in hun aanvraag gedefinieerd als zijnde humanitaire redenen en duurzame 

bindingen, wordt echter enkel geantwoord door een verwijzing naar de voorschriften van de vernietigde 

instructie, namelijk dat de verzoekende partijen niet voldoen aan de voorwaarden hiervan, zodat deze 

elementen niet verder in aanmerking worden genomen en niet worden onderzocht in het licht van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. Dit houdt een schending in van de materiële motiveringsplicht. 

 

Het enige middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel  

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 15 april 

2011, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 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 ongegrond wordt verklaard, wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig mei tweeduizend en twaalf 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN    M. BEELEN  

 


