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 nr. 86 085 van 22 augustus 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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

2 november 2011 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

van 28 september 2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 21 november 2011 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 december 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 januari 2012. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. DE PONTHIERE, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat C. DECORDIER, 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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1.1 De eerste verzoekende partij diende op 6 oktober 2009 een asielaanvraag in. Op 29 januari 2010 

werden haar de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd door het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

 

De tweede verzoekende partij diende op 28 augustus 2009 een asielaanvraag in. Op 4 februari 2010 

werden haar de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd door het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.  

 

Voormelde beslissingen werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd bij arresten nrs. 

44 199 en 44 212 d.d. 28 mei 2010. 

 

1.2 De eerste verzoekende partij diende op 5 februari 2010 een eerste aanvraag om machtiging tot 

verblijf in op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet). Deze aanvraag werd op 18 november 2010 ongegrond verklaard. 

 

1.3 De beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen werden 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd bij arresten nrs. 44 212 en 44 199 d.d. 28 mei 

2010. 

 

1.4 De tweede verzoekende partij kreeg op 26 augustus 2010 een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13quinquies), waartegen zij een beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen indiende dat bij arrest nr. 56 381 d.d. 21 februari 2011 werd verworpen.  

 

1.5 De eerste verzoekende partij diende op 15 april 2011 een tweede aanvraag om machtiging tot 

verblijf in op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 9 mei 2011 werd deze aanvraag 

onontvankelijk verklaard, waarna de verzoekende partij een beroep tot nietigverklaring indiende bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Op 20 januari 2012 werd het beroep tot nietigverklaring bij 

arrest nr. 73 653 verworpen.  

 

1.6 De verzoekende partijen dienden op 22 juni 2011 opnieuw een aanvraag om machtiging tot verblijf 

in op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd op 29 september 2011 

ontvankelijk verklaard. 

 

1.7 De verzoekende partijen dienden op 8 augustus 2011 een aanvraag om machtiging tot verblijf in op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd op 28 september 2011 

onontvankelijk verklaard. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“(…)Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 08.08.2011 werd 

ingediend door: 

(…)  

+ (…)  

+ minderjarig kind (…) 

 

Nationaliteit: (…) 

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 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 betrokkenen sinds 2009 in België verblijven en geïntegreerd zouden zijn, verantwoordt niet 

dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Verzoeker legt attesten van 
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Nederlandse les voor, een attest van maatschappelijke oriëntatie en een getuigschrift waaruit blijkt dat 

vrijwilliger is bij de plaatselijke voedselbedeling. Deze elementen m.b.t. de integratie kunnen het 

voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980. 

 

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. Haar asielaanvraag, 

ingediend op 28.08.2009, werd afgesloten op 01.06.2010 door het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen met de beslissing ‘Weigering Vluchtelingenstatus - Weigering 

Subsidiaire Bescherming’. Zijn asielaanvraag, ingediend op 06.10.2009, werd eveneens afgesloten op 

01.06.2010 door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met de beslissing 

‘Weigering Vluchtelingenstatus - Weigering Subsidiaire Bescherming’. 

Verzoekers verkozen echter geen gevolg te geven aan de bevelen om het grondgebied te verlaten d.d. 

26.08.2010, betekend op 06.09.2010 (verzoekster) en d.d. 25.11.2010, betekend op 02.12.2010 

(verzoeker). Ze verblijven sindsdien illegaal in België. De duur van de procedure - namelijk ongeveer 9 

maanden voor mevrouw en ongeveer 7 maanden voor mijnheer - was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden. 

 

De advocaat beweert dat het voor betrokkenen niet mogelijk is een aanvraag tot verblijf te richten vanuit 

Armenië. Er dient opgemerkt te worden dat verzoekers hun aanvraag niet in Armenië hoeven in te 

dienen, maar bij de bevoegde ambassade te Moscou - Rusland. Betrokkenen maken niet duidelijk 

waarom dit niet mogelijk zou zijn. Ze tonen niet aan dat zij niet kunnen beschikken over een niet-

precaire verblijfstitel in een ander land. 

 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dient verzoeker zijn beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij 

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

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

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

 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft, kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 

van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van 

herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering 

van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Dit artikel is 

bovendien niet van toepassing op verzoekers aangezien deze verplichting geldt voor het hele gezin. 

Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen gevaar voor de openbare orde betekent en 

dat hij nog geen enkele veroordeling heeft opgelopen, dient opgemerkt te worden dat van alle 

vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht 

zijnde wetgeving. 

 

Wat de verwijzing naar de hangende procedure 9ter betreft, kan opgemerkt worden dat hierin 

eerstdaags een beslissing genomen zal worden. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 9bis en 62 

van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de artikelen 3, 8 en 15 van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

In een tweede onderdeel van het aangevoerde middel stellen de verzoekende partijen het volgende:  

 

 

“(…) Het verwijzen naar een beslissing die zal genomen worden, niet relevant is en niet kan worden 

aangezien als een afdoende motivering; 
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Dat het verbod om een ernstige zieke uit te wijzen, gesteund is op het art. 3 E.V.R.M.; 

 

Dat krachtens art. 15 E.V.R.M. aan de regel vastgelegd in het art. 3 geen uitzonderingen kunnen 

worden toegestaan, zelfs niet in geval van conflict; 

 

Dat de verzoekende partijen bij hun verzoekschrift een medisch attest voegen van hun behandelende 

geneesheer, waaruit blijkt dat het medisch niet verantwoord is, dat eerste verzoeker zou reizen; 

 

Dat bijgevolg, minstens zolang er geen beslissing werd getroffen betreffende de medische regularisatie, 

er niet kon beslist worden, dat de verzoekende partij zich zonder problemen kon begeven naar de 

Russische Federatie, om aldaar een aanvraag te doen op de Belgische diplomatieke post; 

 

Dat de in het middel aangeduide wetbepalingen werden geschonden; (…)”. 

  

2.2 De verwerende partij zet in de nota met opmerkingen met betrekking tot de eerste verzoekende 

partij dienaangaande het volgende uiteen: 

 

“(…) In het tweede deel van hun grief lijken verzoekers er van uit te gaan dat zij verwijderd zullen 

worden van het grondgebied, hoewel zij niet het voorwerp uitmaken van een verwijderingsmaatregel, 

net gelet op de hangende aanvraag 9ter van verzoeker.  

 

In de mate verzoekers voorhouden dat de thans bestreden beslissing niet zou mogen concluderen dat 

er geen buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om een uitzondering te maken op de geijkte 

procedure voor indiening van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9bis van de wet 

van 15 december 1980, gelet op de medische toestand van verzoeker, heeft verwerende partij de eer te 

antwoorden dat medische elementen sowieso buiten beschouwing vallen bij de beoordeling van een 

aanvraag 9bis. De wetgever heeft namelijk bij de invoering van de wet van 15 september 2006 een 

duidelijk onderscheid willen maken tussen enerzijds een aanvraag 9bis (humanitaire redenen, 

uitgezonderd medische) en anderzijds een aanvraag 9ter (medische redenen). 

 

Het enig middel is niet ernstig.” 

 

De verwerende partij zet in de nota met opmerkingen met betrekking tot de tweede verzoekende partij 

dienaangaande het volgende uiteen:  

 

“(…) De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Het begrip “afdoende” zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende 

motief op grond waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven.  

 

Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hen niet in 

staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (R.v.St., nr. 105.103, 26 

maart 2002). 

 

De verwerende partij heeft de eer te vervolgen dat de Raad voor vreemdelingenbetwistingen bij de 

beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd is om haar beoordeling in de plaats te 

stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van haar 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, 7 december 2001). 

 

 

Een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de Wet van 15 december 1980 is 

een gunst, geen recht en het komt de verwerende partij toe om op autonome wijze deze aanvraag te 

beoordelen. 
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De aanwezigheid van buitengewone omstandigheden dient te worden beoordeeld op het moment dat de 

aanvraag wordt behandeld en niet op het moment dat de aanvraag werd ingediend. 

 

“Net zoals ieder ander bestuurde die om een toelating vraagt, moet aantonen dat deze gerechtvaardigd 

is, rust op de verzoekende partijen de bewijslast voor het aantonen dat er in hun hoofde buitengewone 

omstandigheden bestaan. Bij de beoordeling van deze aangevoerde omstandigheden heeft het 

beslissende bestuur een ruime appreciatiebevoegdheid waarop de Raad enkel vermag een marginaal 

wettigheidstoezicht uit te oefenen” ( RvV, nr.11657, 23 mei 2008). 

 

De verwerende partij heeft de eer te vervolgen dat de door verzoekers ingediende aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk werd bevonden dd. 28 september 2011, omdat de door hen 

aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen waarom zij de aanvraag niet 

kunnen indienen via de gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire Post bevoegd 

voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat alle door verzoekers aangebrachte elementen in 

overweging werden genomen en beantwoord, doch onvoldoende bevonden als reden waarom de 

aanvraag om machtiging tot verblijf voor meer dan drie maanden niet via de bevoegde diplomatiek of 

consulaire post zou kunnen worden ingediend. 

 

Verzoekers ontwikkelen geen kritiek die zou kunnen leiden tot de vaststelling dat de motiveringsplicht 

geschonden zou zijn en vragen in feite van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat deze haar 

beoordeling in de plaats stelt van die van de administratieve overheid. 

 

Verzoekers tonen ook geen schending aan van de artikelen 3, 8 en 15 van het EVRM. 

 

Ter staving van de aanvraag om machtiging tot verblijf die ingediend werd op grond van artikel 9bis van 

de Wet van 15 december 1980, verwezen verzoekers inderdaad naar de ingediende medische 

regularisatieaanvraag. 

 

Ten onrechte leiden verzoekers uit deze hangende aanvraag 9ter af als zouden zij per definitie in de 

onmogelijkheid zijn om de aanvraag 9 bis via de geëigende weg in te dienen. 

 

Eveneens ten onrechte leiden verzoekers uit het voorgelegde medisch attest af als zou verzoeker in de 

totale onmogelijkheid zijn om te reizen. 

 

Verzoekers tonen in ieder geval niet aan dat de thans bestreden beslissing impliceert dat zij een ernstig 

en reëel risico lopen te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. 

 

De bestreden beslissing werd op correcte wijze gemotiveerd en maakt geen schending uit van de door 

verzoekers aangehaalde bepalingen. 

 

In iedere hypothese kan de uiteenzetting van verzoekers 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 eerste en enige middel is niet ernstig.” 

 

2.3 De Raad wijst erop dat de in artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en 

dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en 

in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de 

onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf wordt besloten.  
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In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet en naar het feit dat door de verzoekende partijen aangehaalde 

elementen geen buitengewone omstandigheden vormen waarom zij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf niet kunnen indienen via de gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire post in 

het buitenland.  

 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat de verzoekende partijen niet duidelijk maken op welk punt 

deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens 

de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de 

formele motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissing 

kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en zij bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat het enig middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. 

 

Tevens dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot 

de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling van de aanvraag om machtiging tot voorlopig 

verblijf op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van deze 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. 

 

Het hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat de verzoekende partijen geen 

buitengewone omstandigheden hebben ingeroepen die de aanvraag om machtiging tot verblijf in België 

kunnen rechtvaardigen. 

 

Als algemene regel geldt dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven door 

een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone 

omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn 

verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet 

afhalen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het 

buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 

 

De buitengewone omstandigheden, waarvan sprake in artikel 9bis van de vreemdelingenwet mogen niet 

verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging te verkrijgen. De toepassing van voornoemd artikel 9bis houdt met andere woorden 

een dubbel onderzoek in: 

1 Wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het bekomen 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 minister over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om de verzoekende partij een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de verwerende partij na te gaan of haar aanvraag wel regelmatig 

werd ingediend, te weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de 

afgifte van de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. 

 

De vreemdeling moet in zijn aanvraag klaar en duidelijk 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 

verzoekende partijen hebben in hun aanvraag om machtiging tot verblijf van 5 augustus 2011 het 

volgende uiteengezet: 
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“(…) 1. Buitengewone omstandigheden waarom de aanvraag tot verblijf niet conform art. 9.2° kan 

worden ingediend 

1. De verzoekende partij is afkomstig van Armenië. 

2. De verzoekers hebben beiden een asielaanvraag ingediend. Deze aanvragen werden afgesloten. 

3. De verzoeker heeft op datum van 15/04/2011 een aanvraag 9ter ingediend. Deze aanvraag is nog 

hangende. 

4. Toepassing maken van art. 9.2° Vreemdelingenwet impliceert dat de aanvraag ofwel gericht wordt via 

de Belgische diplomatieke of consulaire post te Armenië, ofwel via een dergelijke post in een ander land 

waarin de verzoekers beschikken over een niet-precaire verblijfstitel. 

Deze laatste mogelijkheid is uitgesloten gezien verzoekers in geen enkel land over niet precaire 

verblijfstitel beschikt. 

Dit betekent derhalve dat de aanvraag in casu in Armenië dient ingediend te worden. 

Waar verzoekers derhalve in principe, in overeenstemming met art. 9.2° Vreemdelingenwet een 

aanvraag tot vestiging dient te richten vanuit Armenië, dient vastgesteld te worden dat dit in casu niet 

mogelijk is. 

5. De verzoekers verblijven ondertussen respectievelijk een jaar en negen maanden en bijna twee jaar 

onafgebroken in België. 

6. De verzoeker heeft op datum van 15/04/2011 een aanvraag 9ter ingediend; Deze aanvraag is nog 

hangende. 

7. De verzoekers zijn lokaal verankerd in de Belgische maatschappij. 

7.1. De verzoeker spreekt Nederlands en heeft hiertoe de nodige taalcursussen gevolgd aan het 

CERVO GO Avondschool in De Panne. 

7.2. De verzoeken heeft de verplichte cursus maatschappelijke oriëntatie gevolgd. 

7.3. De verzoeker werkt mee als vrijwilliger bij de plaatselijke voedselbedeling Emmanuel te leper. 

De verantwoordelijke. mevrouw (…), omschrijft verzoeker als een zeer aangenaam, netjes en sociaal 

persoon.(…)”. 

  

De verzoekende partijen hebben aldus duidelijk te kennen gegeven dat zij de op 15 april 2011 

ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet als 

buitengewone omstandigheid beschouwen waardoor zij verhinderd zijn om hun aanvraag bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland in te dienen.  

  

 De bestreden beslissing bepaalt hieromtrent het volgende:  

 

“Wat de verwijzing naar de hangende procedure 9ter betreft, kan opgemerkt worden dat hierin 

eerstdaags een beslissing genomen zal worden.” 

 

De verzoekende partijen voeren in dit kader aan dat het verwijzen naar een beslissing die zal genomen 

worden, niet relevant is en niet kan worden aanzien als een afdoende motivering.  

 

In de eerste plaats dient te worden vastgesteld dat uit het administratief dossier blijkt dat de door de 

eerste verzoekende partij op 15 april 2011 ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet door de gemachtigde van de staatssecretaris op 9 mei 2011 

onontvankelijk werd verklaard. Daarnaast kan worden vastgesteld dat de door beide verzoekende 

partijen op 22 juni 2011 ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet op 29 september 2011, zijnde een dag na het nemen van de bestreden beslissing, 

ontvankelijk werd verklaard.  

 

In de mate dat de gemachtigde van de staatssecretaris met zijn verwijzing naar de “hangende 

procedure 9ter” doelt op de op 15 april 2011 ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet waarnaar in de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet van 5 augustus 2011 verwezen wordt, dient te worden 

vastgesteld dat de in de bestreden beslissing opgenomen motivering dat er met betrekking tot de 

“hangende procedure 9ter” eerstdaags een beslissing zal worden genomen, geen steun vindt in het 

administratief dossier, daar met betrekking tot deze aanvraag reeds op 9 mei 2011 een beslissing werd 

genomen. 

 

In de mate dat de gemachtigde van de staatssecretaris met zijn verwijzing naar de “hangende 

procedure 9ter” doelt op de op 22 juni 2011 ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet die op 29 september 2011, daags na het nemen van de 

bestreden beslissing, ontvankelijk werd verklaard, wijst de Raad op het volgende. 
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Er dient te worden vastgesteld dat de gemachtigde van de staatssecretaris in de bestreden beslissing 

nalaat uiteen te zetten waarom de hangende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet niet wordt aanvaard als een buitengewone omstandigheid die de afgifte 

van de verblijfsmachtiging in België verantwoordt. De desbetreffende motivering in de bestreden 

beslissing beperkt zich dienaangaande immers tot de stelling: “Wat de verwijzing naar de hangende 

procedure 9ter betreft, kan opgemerkt worden dat hierin eerstdaags een beslissing genomen zal 

worden.” De verzoekende partij maakt zodoende aannemelijk dat de bestreden beslissing ten aanzien 

van dit element in de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet geen afdoende motivering bevat.  

 

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij in dit verband ten aanzien van de eerste 

verzoekende partij het volgende: “In de mate verzoekers voorhouden dat de thans bestreden beslissing 

niet zou mogen concluderen dat er geen buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om een 

uitzondering te maken op de geijkte procedure voor indiening van een aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van art. 9bis van de wet van 15 december 1980, gelet op de medische toestand van 

verzoeker, heeft verwerende partij de eer te antwoorden dat medische elementen sowieso buiten 

beschouwing vallen bij de beoordeling van een aanvraag 9bis. De wetgever heeft namelijk bij de 

invoering van de wet van 15 september 2006 een duidelijk onderscheid willen maken tussen enerzijds 

een aanvraag 9bis (humanitaire redenen, uitgezonderd medische) en anderzijds een aanvraag 9ter 

(medische redenen)” en ten aanzien van de tweede verzoekende partij het volgende: “Ten onrechte 

leiden verzoekers uit deze hangende aanvraag 9ter af als zouden zij per definitie in de onmogelijkheid 

zijn om de aanvraag 9 bis via de geëigende weg in te dienen.” Het betreft hier echter a posteriori 

motiveringen die zodoende niet zijn opgenomen in de bestreden beslissing en derhalve aan het 

bovenstaande geen afbreuk kunnen doen. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt aannemelijk gemaakt. 

 

Het tweede onderdeel van het enig middel is in die mate gegrond. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het enig middel niet tot een 

ruimere vernietiging kan leiden, dienen deze niet meer te worden onderzocht. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

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

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

28 september 2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, onontvankelijk wordt verklaard, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig augustus tweeduizend en 

twaalf door: 

 

mevr. C. BAMPS, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


