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 nr. 93 264 van 11 december 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

18 september 2012 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

Armoedebestrijding van 14 augustus 2012 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 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 en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 31 oktober 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 november 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat Frank COEL verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat F. VANDEN DAELE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster vraagt op 26 maart 2008 de afgifte van een visum type C met het oog op een 

familiebezoek in België. 

 

1.2. Op 26 mei 2008 weigert de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid het door 

verzoekster gevraagd visum af te leveren. 

 

1.3. Verzoekster vraagt op 4 november 2010 opnieuw de afgifte van een visum type C met het oog op 

een familiebezoek in België. 
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1.4. Op 18 januari 2011 weigert de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

opnieuw de afgifte van het gevraagde visum. 

 

1.5. Verzoekster dient op 14 juli 2011 een aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie. Zij legt hierbij onder meer een nationaal paspoort voorzien van een geldig 

visum type C afgeleverd door de Franse autoriteiten voor. 

 

1.6. Op 2 januari 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.7. Bij schrijven gedateerd op 9 februari 2012 dient verzoekster een aanvraag in om, 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 (hierna: de Vreemdelingenwet), te worden 

gemachtigd tot een verblijf in het Rijk. 

 

1.8. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 14 augustus 2012 de beslissing waarbij de ingediende aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard en de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

 

De beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard, die 

verzoekster op 23 augustus 2012 ter kennis wordt gebracht, luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 13.02.2012 werd 

ingediend door : 

 

[B. B. N.] [R.R. …] 

geboren te […] op […] 

 

+ kind: [K. Y.], geboren op […] 

 

beiden van nationaliteit: Marokko 

adres: […] 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

 

Betrokkene verklaart dat zij inwoont bij haar dochter en schoonzoon, dewelke haar (financieel) zouden 

onderhouden. Echter, er dient opgemerkt te worden 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. 

 

Verder beweert betrokkene dat haar ouders overleden zijn en dat zij geen broers of zussen zou hebben 

in Marokko doch zij legt geen afdoende bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. De brief die 

betrokkene voorlegt kan niet aanvaard worden als afdoend bewijs aangezien deze van betrokkene zelf 

afkomstig is en geen objectief element is. Zij legt geen officieel bewijsstuk(ken) voor die deze bewering 

kan (kunnen) staven. Bovendien lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of 

kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar zij voor korte tijd zou kunnen verblijven in 
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afwachting van een beslissing in het kader van haar aanvraag tot regularisatie. Betrokkene verklaart 

immers zelf pas sinds maart 2011 in België te verblijven. Bijgevolg verbleef betrokkene ruim 43 jaar in 

Marokko en haar verblijf in België en opgebouwde banden kunnen dus geenszins vergeleken worden 

met haar relaties in het land van herkomst. 

 

Wat betreft het argument dat betrokkene over geen enkel inkomen beschikt, dient er opgemerkt te 

worden dat zij tot maart 2011 in Marokko financieel heeft weten te overleven. Bovendien verklaart zij dat 

haar dochter en schoonzoon regelmatig geld hebben gestort om in haar behoeften te kunnen voorzien. 

Betrokkene toont niet aan dat haar dochter en haar schoonzoon dit niet langer willen/kunnen doen en dit 

in afwachting van een beslissing in het kader van haar aanvraag tot regularisatie. Dit element kan 

bijgevolg niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. 

 

Het feit dat haar kind hier naar school gaat, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van het kind geen gespecialiseerd onderwijs, noch een 

gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. 

 

Wat de integratie van betrokkene betreft; omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de 

lange duur van het verblijf in België, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben van vele 

vrienden en kennissen, betreffen de gegrondheid van de aanvraag en kunnen derhalve niet 

verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend. (RvS 9 december 2009, 

nr 198.769)” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoekster. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een eerste en tweede middel, die samen worden behandeld, de schending aan 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) 

juncto artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Zij verstrekt volgende toelichting bij de middelen: 

 

“Overwegende dat vertoogster het Rijk binnenkwam onder dekking van een Frans Schengen visum 

afgeleverd op datum van 18 mei 2011 type C met het oog op het vervoegen van haar familie;  

 

Overwegende dat vertoogster een aanvraag indiende op 14 juli 2011 in de hoedanigheid van een 

ascendent ten laste van een Belgische onderdaan om te worden gemachtigd tot verblijf voor meer dan 

drie maanden;  

 

Overwegende dat op datum van 2 januari 2012 de verwerende partij een beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten nam en een bijlage 20 

afleverde in de volgende bewoordingen: 

 

" Geweigerd om de volgende reden: 

Daar betrokkene een aanvraag gezinshereniging ingediend heeft op 14.07.2011 in de hoedanigheid van 

‘ascendent ten laste’ van een Belgische onderdaan, kan betrokkene zich niet beroepen op de 

bepalingen voorzien in artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het 

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

08 juli 2011. 

 

De ascendent van een meerderjarige Belg kan niet genieten van het recht op gezinshereniging. 

 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven om het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen.”  
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Dat deze beslissing wordt vertoogster betekend op 12 januari 2012; 

 

Overwegende dat in de beslissing van 2 januari 2012 de verwerende partij op basis van artikel 40ter van 

de wet van 15 december 1980 het recht op verblijf van vertoogster heeft geweigerd; 

 

Overwegende dat vervolgens vertoogster geconfronteerd met de nieuwe wetswijziging waarbij 

gezinshereniging met ascendenten ten laste niet meer mogelijk is sedert 22 september 2011 een 

regularisatieverzoek heeft ingediend overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 15 december 1980; 

 

Overwegende dat artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 stelt dat: 

 

[…] 

 

Overwegende dat de bestreden beslissing werd gemotiveerd als volgt: 

 

[…] 

 

Overwegende dat onbetwistbaar de verwerende partij in haar motivering stelt dat er geen toepassing 

kan worden gemaakt van artikel 9bis van de Wet van 15 december 1980 omdat vertoogster een 

aanvraag zou moeten indienen in het buitenland om te worden gemachtigd tot verblijf voor een periode 

van meer dan drie maanden als ‘ascendent ten laste’ van haar dochter en schoonzoon; 

 

Overwegende dat juridisch deze motivering volstrekt ingaat tegen de bepalingen van artikel 40ter 

waarbij vertoogster uitgesloten is van gezinshereniging met haar descendenten van wie zij ten laste is 

maar wel wordt aangegeven in de beslissing overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 15 december 

1980 dat zij maar terug moet keren naar het land van herkomst om een aanvraag te doen dewelke 

prima facie niet ontvankelijk zal worden verklaard minstens zal worden afgewezen als zijnde niet 

gegrond, wat niet nuttig kan worden betwist gelet op de eerdere beslissing van de verwerende partij van 

2 januari 2012 ter kennis gebracht van vertoogster op datum van 12 januari 2012 en geheel in de lijn 

met de wet; 

 

Overwegende dat derhalve onbetwistbaar de verwerende partij de wet van 15 december 1980 misbruikt 

en een beslissing neemt in weerwil van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 om een 

weigerende beslissing te nemen om vertoogster te verplichten een aanvraag in te dienen dewelke prima 

facie zal worden afgewezen als zijnde niet ontvankelijk of gegrond; 

 

Overwegende dat uit de motivering duidelijk blijkt dat de vordering van vertoogster wel degelijk 

ontvankelijk is een gegrond en dat er sprake is van de buitengewone omstandigheden voorzien in artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980 die haar verhinderen om de aanvraag in het buitenland te doen 

daar waar de aanvraag overeenkomstig artikel 40ter zal worden afgewezen waarover geen betwisting 

kan bestaan;  

 

Dat meteen ook vaststaat dat de verwerende partij in haar beslissing de ruime appreciatiebevoegdheid 

die zij heeft verwart met een totale willekeur dewelke thans wordt gehanteerd om vertoogster maar te 

kunnen afwijzen en te kunnen een bevel geven het grondgebied te verlaten om haar vervolgens te 

verplichten terug te keren en een aanvraag in te dienen bij de Belgische diplomatieke zending in 

Marokko dewelke zal worden afgewezen als zijnde niet ontvankelijk minstens ongegrond; 

 

Dat de beslissing genomen op een wijze dewelke de toepassing van artikel 9bis onwerkbaar maakt in 

strijd is met artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 daar waar het de bedoeling is van de 

wetgever om net in uitzonderlijke omstandigheden personen toe te laten zich te richten tot de 

administratieve overheid om een aanvraag tot machtiging verblijf voor een periode van meer dan drie 

maanden nuttig te kunnen indienen; 

 

Dat de bestreden beslissing het ganse concept van artikel 9bis totaal onwerkzaam maakt en dit op de 

meest arbitraire wijze: 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook werd genomen in strijd met artikel 9bis van de wet van 15 

december 1980; 
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Dat meteen vaststaat dat vertoogster wel degelijk haar buitengewone omstandigheden heeft 

aangegeven niet in het minst het feit dat haar ganse gezin in het Rijk verblijft , zij onbetwistbaar reeds 

jaren ten laste is van haar dochter en schoonzoon , haar jongste kind hier onderwijs volgt in zeer 

moeilijke omstandigheden waardoor het reeds het eerste schooljaar heeft moeten overdoen, .... ; 

 

Dat bovendien het al te absurd is vertoogster thans uit te sluiten van de toepassing van artikel 9bis van 

de wet van 15 december 1980 om haar te dwingen terug te keren en een aanvraag te doen binnen het 

kader van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980, artikel dat recentelijk werd gewijzigd en thans 

niet meer op haar van toepassing kan zijn; 

 

Dat in dezelfde zin de opmerking dat vertoogster zich kort zou kunnen begeven naar het land van 

herkomst om een aanvraag in te dienen en in afwachting van de machtiging tot verblijf ook aldaar kan 

worden onderhouden door haar familie op niets slaat daar waar zij zich terug zal moeten installeren in 

het buitenland en bovendien het nu reeds vaststaat dat indien vertoogster zou gevolg geven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten zij nooit zal worden gemachtigd tot verblijf voor een periode van 

meer dan drie maanden op grond van artikel 40ter van de wet van 15 december 1980; 

 

Dat de enige mogelijke oplossing voor vertoogster die is aangespoeld in het Rijk de toepassing is van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 en dat zij thans arbitrair van dit recht wordt uitgesloten 

zonder geldige motivering en zonder de mogelijkheid om op een andere wijze terug te keren in het Rijk, 

bovendien in strijd werd genomen met het Zorgvuldigheids- en Redelijkheidsbeginsel waarover infra 

meer; 

 

[…] 

 

[…] Schending van de draagkrachtige motivering 

 

Overwegende dat de verwerende partij haar beslissingen met redenen moet omkleden met vermelding 

van de omstandigheden van de zaak; 

 

Overwegende dat deze verplichting onderworpen is niet alleen aan de Wet van 15 december 1980 maar 

ook aan de strenge motiveringsplicht die werd ingesteld door de Wet Motivering Bestuurshandelingen 

de dato 29 juli 1991; 

 

Dat de motivering zowel in Feite als in Rechte draagkrachtig moet zijn op straffe van onwettigheid van 

de beslissing; 

 

Dat de motivering moet bestaan uit de juridische en feitelijke overwegingen die aan de grondslag van de 

beslissing liggen; 

 

Overwegende dat de motivering in de bestreden beslissing zich dan ook beperkt tot de opmerking dat 

vertoogster weliswaar ten laste is van haar familie waar zij bij inwoont en waarvan zij ten laste is maar 

dat niets haar zou verhinderen om terug te keren naar Marokko om aldaar een aanvraag in te dienen om 

naar België terug te keren conform artikel 40ter van de wet van 15 december 1980; 

 

Overwegende dat deze motivering zoals supra aangehaald niet draagkrachtig is daar waar de 

verwerende partij perfect weet dat vertoogster niet kan noch zal worden gemachtigd tot verblijf 

overeenkomstig artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 deze procedure reeds eerder uitgeput 

zijnde; 

 

Overwegende dat de toepassing op de wijze zoals de verwerende partij dit nu doet van artikel 9bis niet 

kan worden omschreven als zijnde de meest ruime appreciatiebevoegdheid maar wel als zijnde een 

louter arbitraire beslissing niet gesteund op de wet of op de vaststellingen in het dossier; 

 

Overwegende dat de verwerende partij die een beslissing neemt dewelke in strijd is met artikel 9bis van 

de wet van 15 december 1980 en bovendien indruist tegen de expliciete bedoeling van de wetgever en 

in strijd is met de algemene geest van de wet van 15 december 1980 een beslissing neemt dewelke 

wordt genomen in strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur in het algemeen en het Zorgvuldigheids- 

en het Redelijkheidsbeginsel in het bijzonder; 
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Overwegende dat zoals supra aangegeven de verwerende partij enerzijds aanneemt dat vertoogster 

reeds jaren ten laste is van haar dochter en schoonzoon, zij bij hen inwoont en door hen wordt 

onderhouden, vervolgens op voldoende wijze duurzaam verankerd is door haar zoon die hier naar 

school gaat, zij zoekt naar werk, vele vrienden en kennissen heeft e.d.m. om dit vervolgens van tafel te 

vegen ab irato omdat dit slechts middelen zouden zijn dewelke mogen worden onderzocht bij de 

behandeling van de grond van het verzoek om vervolgens het verzoek tot regularisatie op lapidaire en 

arbitraire wijze af te wijzen als zijnde niet ontvankelijk; 

 

Dat de redenering van de ambtenaar dossierbehandelaar al te simpel is en lapidair; 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook niet draagkrachtig werd gemotiveerd zoals voorzien in artikel 2 en 

3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 bovendien werd genomen 

in strijd met het Zorgvuldigheids- en het Redelijkheidsbeginsel; 

 

Dat meteen de administratieve beslissing van de verwerende partij genomen ook werd in strijd met de 

wettelijke opdracht van de verwerende partij zoals voorzien in artikel 9bis van de wet van 15 december 

1980 en dient te worden vernietigd;  

 

Overwegende dat in de gegeven omstandigheden de motivering dan noch als draagkrachtig, deugdelijk 

in feite, noch in rechte kan worden aanzien, bovendien niet afdoende, zodat de vernietiging van de akte 

zich opdringt; 

 

[…]” 

 

3.2.1. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 

worden omkleed en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de 

besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke 

overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering 

afdoende moet zijn.  

 

Deze 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 hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 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. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven 

aangeeft op basis waarvan deze is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt, met 

verwijzing naar artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, immers vastgesteld dat de door verzoekster 

aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen die toelaten te besluiten dat zij 

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

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

buitenland. Er wordt tevens toegelicht waarom de door verzoekster aangebrachte gegevens niet 

weerhouden worden als buitengewone omstandigheden. Zo wordt onder meer ook ingegaan op het door 

verzoekster aangebrachte gegeven dat zij inwoont bij haar dochter en schoonzoon, dewelke haar 

financieel zouden ondersteunen, doch aangegeven dat dit gegeven niet wordt weerhouden als 

buitengewone omstandigheid op grond van de motivering dat een terugkeer naar het herkomstland niet 

in disproportionaliteit staat ten aanzien van haar recht op gezins- of privéleven en dat de bestreden 

beslissing geen breuk van de familiale relaties inhoudt maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering 

van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Er wordt ook 

gesteld dat geen afdoende bewijzen voorliggen dat verzoekster geen naaste familie meer heeft in haar 

herkomstland en het erg onwaarschijnlijk is dat zij aldaar geen familie, vrienden of kennissen meer zou 

hebben gelet op het gegeven dat zij er ruim 43 jaar verbleef. Ook wordt aangegeven dat zij tot maart 

2011 in Marokko financieel heeft weten te overleven en dat niet blijkt dat haar dochter en schoonzoon, 

zoals zij aangeeft dat in het verleden gebeurde, haar regelmatig geld kunnen storten indien nodig. 

 

Verzoeksters betoog dat de motivering van de bestreden beslissing niet draagkrachtig is waar deze 

inhoudt dat zij dient terug te keren naar haar herkomstland teneinde een aanvraag conform artikel 40ter 

van de Vreemdelingenwet in te dienen – waarbij zij erop wijst dat zij deze procedure reeds uitgeput heeft 

– gaat verder uit van een verkeerde lezing van de bestreden beslissing. In de bestreden beslissing wordt 

immers op geen enkele wijze gesteld dat verzoekster in haar herkomstland conform artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet een aanvraag kan indienen. De Raad wijst erop dat de procedure voorzien in artikel 
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9bis van de Vreemdelingenwet, zoals bij de verdere bespreking van de middelen nader wordt toegelicht, 

een uitzondering vormt op de procedure vervat in artikel 9 van de Vreemdelingenwet, en dat de 

bestreden beslissing waarbij toepassing wordt gemaakt van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet aldus 

inhoudt dat niet blijkt dat er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn die verzoekster verhinderen 

om op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet vanuit het herkomstland een aanvraag om 

machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden in te dienen. Dit gegeven volgt uit de enkele 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en verzoeker kon er dan ook niet van onwetend 

zijn. 

 

De Raad stelt vast dat de motivering van de bestreden beslissing pertinent en draagkrachtig is en 

verzoekster in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden 

beslissing is gegrond, derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103).  

 

Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 is niet aangetoond. 

 

3.2.2. In de mate dat verzoekster aangeeft niet akkoord te gaan met de motieven in de bestreden 

beslissing, dienen de middelen te worden onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht.  

 

Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet – bepaling op grond waarvan de bestreden 

beslissing is genomen – 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 
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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. 

 

Het staat in voorliggende zaak niet ter discussie dat verzoekster beschikt over een identiteitsdocument 

in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Verweerder oordeelde evenwel dat de door 

verzoekster aangebrachte gegevens – met name het gegeven dat zij inwoont bij haar dochter en 

schoonzoon in België, dewelke haar financieel onderhouden, het gegeven dat zij stelt geen naaste 

familie meer te hebben in haar herkomstland en over geen enkel inkomen te beschikken, het gegeven 

dat haar zoon hier school loopt en haar integratie – niet toelieten te besluiten dat zij haar aanvraag om 

tot een verblijf gemachtigd te worden niet kon indienen via de, in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 

voorziene, reguliere procedure en dat deze aanvraag daarom onontvankelijk was. 

 

De Raad stelt vast dat verweerder in de bestreden beslissing voor al voormelde aangebrachte gegevens 

op omstandige en concrete wijze heeft geduid waarom hij van oordeel is dat deze niet kunnen worden 

weerhouden als zijnde buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, zijnde omstandigheden die verklaren waarom het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk is 

om een aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden in te dienen bij de bevoegde Belgische 

diplomatieke of consulaire post. Waar verzoekster met haar uiteenzetting blijk geeft van een andere 

feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid, dient te worden 

gesteld dat het onderzoek van deze andere beoordeling de Raad te dezen uitnodigt tot een 

opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort. Geplaatst binnen het 

wettigheidstoezicht dat de Raad vermag uit te oefenen, dient te worden vastgesteld dat verzoekster aan 

de hand van deze andere beoordeling niet aannemelijk maakt dat het bestuur tot een conclusie is 

gekomen die de grenzen van het redelijke te buiten is gegaan (cfr. RvS 27 oktober 2006, nr. 164.193).  

 

Verzoekster voert daarnaast aan dat de bestreden beslissing is genomen op een wijze dewelke de 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onwerkbaar maakt en dat deze bepaling op 

arbitraire en willekeurige wijze wordt toegepast. Er kan evenwel niet worden ingezien op welke wijze 

verweerder door na te gaan of verzoekster buitengewone omstandigheden heeft aangebracht in de zin 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, en aldus op minutieuze wijze de wet toe te passen, deze 

bepaling heeft geschonden. Zoals hiervoor reeds vastgesteld, blijft verzoekster ook in gebreke met 

concrete argumenten aan te tonen dat verweerder op kennelijk onredelijke wijze oordeelde dat de 

aangebrachte gegevens geen buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet uitmaken. Verzoekster toont ook niet aan dat verweerder, door na te gaan of er 

elementen zijn aangebracht dat de aanvraag niet kan worden ingediend via de gewone procedure 

namelijk via de diplomatieke of consulaire posten bevoegd voor de verblijfsplaats of de plaats van 

oponthoud in het buitenland, het begrip buitengewone omstandigheden vervat in deze wetsbepaling 

heeft miskend. Verzoekster toont met haar uiteenzetting niet aan dat verweerder een foutieve 

toepassing heeft gemaakt van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, in strijd met de expliciete 

bedoeling van de wetgever en de algemene geest van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoekster kan verder niet worden gevolgd waar zij stelt dat de motivering van de bestreden beslissing 

juridisch volstrekt ingaat tegen de bepalingen van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. De Raad 

herhaalt hierbij dat de bestreden beslissing niet stelt dat verzoekster vanuit haar herkomstland een 

aanvraag in toepassing van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet dient in te stellen, hetgeen – zoals 

verzoekster terecht stelt – niet zinvol is gelet op het gegeven dat ascendenten van Belgische 

onderdanen thans zijn uitgesloten van gezinshereniging op grond van voormelde wetsbepaling. In de 

bestreden beslissing wordt enkel aangegeven dat verzoekster, indien zij alsnog in België wenst te 

worden gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk gelet op onder meer haar 

familiebanden in België, zij hiertoe bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in haar land van 

herkomst een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9 van de Vreemdelingenwet 

dient in te stellen. De Raad benadrukt het onderscheid dat dient te worden gemaakt tussen het recht op 

gezinshereniging vervat in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, waarvan zij actueel is uitgesloten, en 

de machtiging tot een verblijf van meer dan drie maanden in toepassing van artikel 9 of 9bis van de 

Vreemdelingenwet. In het kader van de procedures op grond van artikel 9/9bis van de 

Vreemdelingenwet beschikt verweerder, in tegenstelling tot waar het de toepassing betreft van artikel 

40ter van de Vreemdelingenwet, over een ruime beoordelingsbevoegdheid, waarbij hij in bepaalde 

situaties waarin geen recht op verblijf van meer dan drie maanden in het kader van gezinshereniging 

bestaat alsnog zou kunnen besluiten tot een machtiging tot verblijf. Er dient te worden aangenomen dat 

verzoekster om deze reden ook beroep heeft gedaan op de procedure vervat in artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Zoals reeds aangegeven, heeft de wetgever in de artikelen 9 en 9bis van de 
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Vreemdelingenwet de modaliteiten van indiening van een dergelijke aanvraag om machtiging tot verblijf 

evenwel uitdrukkelijk geregeld. Verweerder heeft volledig in lijn met voormelde bepalingen gehandeld 

door in huidig voorliggende zaak, waar het een aanvraag ingediend in België betrof, na te gaan of 

buitengewone omstandigheden voorhanden waren.  

 

In zoverre verzoekster aanvoert dat een eventuele aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9 van de Vreemdelingenwet ingediend bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in haar 

land van herkomst zal worden afgewezen als zijnde onontvankelijk minstens ongegrond, loopt zij verder 

voorop op de feiten en gaat zij uit van pure hypotheses.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet blijkt 

niet. 

 

3.2.3. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoekster ook niet gevolgd worden 

waar zij stelt dat het redelijkheidsbeginsel geschonden werd (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

3.2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden weerhouden. 

 

De aangevoerde middelen zijn ongegrond. 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing aangevoerd. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf december tweeduizend en twaalf door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT I. CORNELIS 

 


