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 nr. 215 103 van 14 januari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. KEMPINAIRE 

Koning Leopold I - straat 27 

8500 KORTRIJK 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die verklaren van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

25 april 2017 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 20 maart 2017 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt en tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 18 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 oktober 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van de derde verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco 

advocaat J. KEMPINAIRE, die tevens de eerste, tweede en vierde verzoekende partij vertegenwoordigt, 

en van advocaat A.-S. DEBERSAQUES, 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. Op 20 maart 2017 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing: 

 

“Mijnheer de Burgemeester, 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 09.12.2016 werd 

ingediend door: 

R(…), Y(…) F(…)) 

Geboren op (…) 

Ook gekend als R(…) F(…) Y(…), geboren op (…) 

Haar meerderjarige kinderen:  

M(…), K(…) B(…))  

Geboren te (…) op (…)  

Ook gekend als: R(…) B(…) K(…) geboren op (…)  

M(…), K(…) I(…))  

Geboren op (…) te (…)  

Ook gekend als: R(…) I(…) K(…), geboren op (…)  

M(…), S(…) M(…))  

Geboren op (…) te (…)  

Ook gekend als : R(…) M(…) S(…), geboren op (…)  

Nationaliteit: Congo (Dem. Rep.)  

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. 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkenen de 

aanvraag om machtiging tot verblijf 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. 

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. Hun asielaanvraag 

werd afgesloten op 30.01.2014 met een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire 

bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg 

te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verbleven illegaal in België totdat zij op 

27.01.2015 in het bezit gesteld werden van een attest van immatriculatie in het kader van hun aanvraag 

9ter. Deze aanvraag werd ongegrond afgesloten op datum van 20.04.2015. Betrokkenen verkozen 

echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 04.05.2015 en verblijven 

sindsdien opnieuw illegaal in België. De duur van de procedure - namelijk één jaar en vier maanden - 

was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Redenen: 

Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkenen ipso facto geen recht op 

verblijf. (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000) 

Betrokkenen beroepen zich op de medische toestand van mevrouw M(…) S(…) M(…) die ernstig en 

levensbedreigend ziek zou zijn en waarvoor zij begeleid en opgevolgd zou worden door de beste 

specialisten van het Universitair Ziekenhuis ULB-Erasme. Ter staving hiervan legt zij haar 

patiëntendossier d.d. 05.05.2015 voor, een schrijven d.d. 30.04.2015 vanwege Dr. D(…) S(…) en een 

rapport van de International Organisation for Migration 'terugkeer naar de Democratische Republiek 

Congo: landeninformatie' d.d. 17.11.2009. volledigheidshalve merken we op dat beide attesten 

opgesteld werden door artsen werkzaam in AZ Maria Middelares, als onderdeel van het Geïntegreerd 

Kankercentrum Gent. Allereerst stellen we vast dat de ingeroepen medische problematiek reeds ten 

gronde onderzocht werd door de bevoegde dienst, met name de dienst 9ter, en niet werd weerhouden. 

De aanvraag 9ter werd ongegrond afgesloten op 20.04.2015 en ging bovendien gepaard met een bevel 

om het grondgebied te verlaten. Hierbij werd de toegankelijkheid van de nodige medische zorgen in 

Congo nagegaan en voldoende bevonden. Ten tweede stellen we vast dat de voorgelegde attesten niet 

actueel zijn, ze dateren beide van bijna twee jaar geleden, met name van april en mei 2015. De 

voorgelegde attesten verschaffen dan ook geen informatie over de actuele medische toestand van 

betrokkene. Tenslotte stellen we vast dat in beide attesten nergens aangehaald wordt dat reizen wordt 

afgeraden of dat betrokkene niet in staat zou zijn om te reizen. Dit element kan dan ook niet aanvaard 
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worden als een buitengewone omstandigheid daar het een verwijdering van het grondgebied niet 

verhindert. 

 

Betrokkenen leggen tevens een medische attest d.d. 11.03.2015 voor dat betrekking heeft op mevrouw 

R(…) Y(…), maar ook hier werd de medische problematiek reeds ten gronde onderzocht door de 

bevoegde dienst 9ter en niet weerhouden. Het voorgelegde attest dateert eveneens van twee jaar 

geleden, met name van maart 2015 en verschaft dus geen enkele informatie over de actuele 

gezondheidssituatie van betrokkene. Het voorgelegde attest meldt ook niet dat betrokkene niet in staat 

is om te reizen. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid 

daar het een verwijdering van het grondgebied niet verhindert. 

 

Betrokkenen beroepen zich verder op het feit dat zij beroep ingediend hebben tegen de ongegronde 

beslissing van de dienst 9ter d.d. 20.04.2015 en dat dit beroep nog hangende is bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Echter, dergelijke procedure heeft geen schorsende werking en staat 

bijgevolg ook geen uitvoeringsmaatregelen in de weg. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden 

als buitengewone omstandigheid. 

 

Het feit dat haar meerderjarige kinderen hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een 

buitengewone omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van 

herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van de (meerderjarige) kinderen geen 

gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te 

vinden is. Bovendien heeft betrokkene steeds geweten dat de scholing van haar kinderen plaatsvond in 

precair verblijf en dat hun opleiding in België mogelijk slechts een tijdelijke oplossing was om de 

ontwikkeling van de kinderen toch zo normaal mogelijk te laten verlopen. Sinds 04.05.2015 vindt deze 

scholing bovendien plaats in illegaal verblijf. Verder merken we op dat alle kinderen meerderjarig zijn en 

dus niet langer leerplichtig. Het gegeven dat zowel S(…) als K(…) hogere studies volgen is niet 

buitengewoon en verantwoordt niet dat een aanvraag in het kader van art. 9 van de wet van 15.12.1980 

in België wordt ingediend. Betrokkenen kunnen op basis van een studentenvisum eventueel terugkeren 

naar België om hun studies hier verder te zetten. 

 

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

van toepassing aangezien het hele gezin niet in aanmerking komt voor een verblijfsmachtiging, zodat er 

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

de bescherming van artikel 8 van het EVRM. Volledigheidshalve merken we op dat betrokkenen geen 

enkel bewijs voorleggen van hier opgebouwde sociale banden. Bij huidige aanvraag 9bis wordt namelijk 

geen enkele getuigenverklaring voorgelegd. 

 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat betrokkenen als sinds 2012 in België 

zouden verblijven, dat zij zich sinds hun aankomst optimaal geïntegreerd zouden hebben, dat mevrouw 

R(…) Y(…) hier lessen Nederlands gevolgd zou hebben evenals de inburgeringscursus, dat haar 

dochters naast hun moedertaal Frans goed Nederlands zouden spreken, dat zij eigenlijk perfect 

tweetalig zouden zijn, dat hun integrale leefwereld zich in België zou bevinden, dat zij allen duurzame 

vriendschapsrelaties opgebouwd zouden hebben, dat zij geen buitenstaanders meer zouden zijn in de 

Belgische gemeenschap, dat zij allemaal een aanwinst zullen zijn voor de economie en dat mevrouw 

R(…) Y(…) een inschrijvingsformulier voor Nederlandse taallessen voorlegt evenals haar deelcertificaat 

van de modules Breaktrough 1 en 2 en Waystage schriftelijk 2, een certificaat van de opleiding 

Nederlands tweede taal richtgraad 1 en haar attest van de cursus maatschappelijke oriëntatie) kunnen 

niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden aangezien deze behoren tot de gegrondheid 

van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 

198.769).” 

 

1.2. Op 20 maart 2017 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte 

van vier bevelen om het grondgebied te verlaten, ten opzichte van de eerste, de tweede, de derde en de 

vierde verzoekende partij. Dit zijn respectievelijk de tweede, derde, vierde en vijfde bestreden 

beslissing. 

 

 

 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 
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2.1. Ter zitting stelt de voorzitter vast dat de eerste, de tweede en de vierde verzoekende partij op 27 

september 2017 werden gerepatrieerd. De derde verzoekende partij bevindt zich nog op het Belgische 

grondgebied. 

 

2.2. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

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

Vreemdelingenwet), juncto artikel 39/2, §2 van de Vreemdelingenwet kan een vreemdeling bij de Raad 

een annulatieberoep instellen wanneer hij doet blijken van een benadeling of een belang.  

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zo veel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Gedr. St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, p. 116-117).  

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel, en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr.148.037).  

 

Opdat zij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat de verzoekende partij gegriefd is 

door de bestreden rechtshandeling en dat zij een nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet aan de verzoekende partij bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect 

sorteren.  

 

Een verzoekende partij die haar belang bij het door haar ingestelde annulatieberoep bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen wil bewaren, moet een voortdurende en ononderbroken belangstelling voor 

haar proces tonen. Wanneer haar belang op grond van relevante gegevens in vraag wordt gesteld, moet 

zij daarover standpunt innemen en het actuele karakter van haar belang aantonen (RvS 18 december 

2012, nr. 222.810).  

 

2.3. Op de vraag naar het belang dat de eerste, tweede en vierde verzoekende partij ingevolge hun 

terugkeer naar haar land van herkomst nog hebben bij het beroep, stelt de advocaat van de 

verzoekende partijen dat zij zich naar de wijsheid gedragen. 

 

De Raad merkt op dat het belang van de eerste, tweede en vierde verzoekende partij bij hun aanvraag 

op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet erin bestaat hun verblijf in het Rijk een legaal 

karakter te verlenen (cf. RvS 25 mei 2005, nr. 144.961). Aangezien deze verzoekende partijen niet meer 

op het grondgebied van het Rijk verblijven, kunnen zij geen voordeel meer halen uit het door hun 

ingestelde beroep. Een aanvraag om machtiging tot verblijf die ingediend wordt op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet veronderstelt ook het bestaan van buitengewone omstandigheden die 

verhinderen dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in het land van herkomst wordt ingediend. 

Wanneer de aanvrager zich nadien in het land van herkomst bevindt, zijn er per definitie geen 

buitengewone omstandigheden meer op grond waarvan hij niet naar het land van herkomst kan 

terugkeren om er zijn aanvraag in te dienen (cf. RvS 13 maart 2009, nr. 180.989). Aangaande de 

bevelen volstaat de vaststelling dat deze werden uitgevoerd. 

    

Gelet op de hiervoor geschetste omstandigheden en bij gebrek aan enige concrete toelichting, moet 

worden besloten dat de eerste, tweede en vierde verzoekende partij geen blijk geven van het vereiste 

actuele belang voor de vernietiging van de bestreden beslissingen (RvS 18 december 2012, nr. 

221.810). 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Het verzoekschrift wordt, gelet op wat werd gesteld onder punt 2, enkel bekeken ten opzichte van 

de derde verzoekende partij, nu de eerste, tweede en vierde verzoekende partij geen blijk geven van het 

vereiste actuele belang. De derde verzoekende partij wordt hierna ‘verzoekster’ genoemd.  

 

3.2. Verder worden met het oog op een goede rechtsbedeling het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde 

middel, die zich richten tegen de eerste bestreden beslissing, gezamenlijk besproken, in zoverre zij de 

situatie van verzoekster betreffen. 
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In het eerste middel werpt verzoekster de schending op van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en 

artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele 

vrijheden (hierna: het EVRM). 

 

In het tweede middel werpt verzoekster de schending op van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

In het derde middel werpt verzoekster de schending op van de materiële motiveringsplicht, de artikelen 

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet en het redelijkheidsbeginsel.  

 

In het vierde middel werpt verzoekster de schending op van het evenredigheidsbeginsel. 

 

In het vijfde middel werpt verzoekster de schending op van het rechtszekerheidsbeginsel 

 

De middelen luiden als volgt: 

 

“Eerste middel: schending van art. 9bis Vreemdelingenwet van 15.12.1980 en art. 8 EVRM.  

  

Doordat verweerster oordeelde dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9 bis 

van de wet van 15 december 1980 (hierna vreemdelingenwet), onontvankelijk is. Terwijl zij rekening had 

moeten houden met de juiste en volgens vaststaande rechtspraak, alsook heersende instructies, 

gegeven betekenis aan het begrip ‘buitengewone omstandigheden’.  Zodat zij de aanvraag 

overeenkomstig artikel 9 bis Vreemdelingenwet wel degelijk ontvankelijk had moeten verklaren en de 

aangevochten beslissing derhalve nietig is.  

  

Toelichting  

  

Uit hetgeen supra werd gesteld moge duidelijk blijken dat mevrouw R(…) samen met haar drie dochters   

op 30 augustus 2012  zijn aangekomen op het grondgebied van het Rijk. Sedert hun aankomst op het 

grondgebied van het Rijk hebben zij dit nimmer verlaten. Het centrum van hun belangen situeert zich 

hier. De drie kinderen volgden en volgen alhier onderwijs. Dit trouwens met vrucht. Allen hebben zij zich 

alhier zeer goed geïntegreerd. Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt : (…). Artikel 9 bis van 

de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  (…). Verzoeksters ontkennen niet dat als algemene regel geldt 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. 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 aan te vragen. De toepassing van artikel 9 bis 

Vw. 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 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 Minister over een ruime 

appreciatiebevoegdheid.  

  

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

de buitengewone omstandigheden die verzoeksters hebben ingeroepen om te verantwoorden waarom 

zij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in hun land van herkomst hebben ingediend, niet 

werden aanvaard of bewezen. Buitengewone of uitzonderlijke omstandigheden (wat betreft de 

ontvankelijkheid van de aanvraag) in de zin van artikel 9bis Vreemdelingenwet, zijn geen 

omstandigheden van overmacht. Het volstaat dat de betrokkene minstens aantoont dat het voor hem / 
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haar bijzonder moeilijk is terug te keren naar zijn land van oorsprong om aldaar de bedoelde machtiging 

te vragen. Op geen enkel ogenblik wordt de vereiste gesteld dat de buitengewone omstandigheden voor 

de betrokkene ‘onvoorzienbaar’ is.  De buitengewone omstandigheden mogen zelfs deels het gevolg 

zijn van het gedrag van de betrokkene zelf. Verder dient de aanwezigheid van buitengewone 

omstandigheden te worden beoordeeld op het moment dat de aanvraag wordt gedaan. In de 

rechtspraak werden reeds o.m. de onderbreking van een schooljaar in aanmerking genomen als een 

buitengewone omstandigheid alsmede het gegeven dat bij een terugkeer artikel 8 van het EVRM wordt 

geschonden. In het initieel verzoekschrift artikel 9bis Vreemdelingenwet wordt vermeld dat :  

  

(…) 

M(…) S(…) ongo  

   

De hierboven genoemde omstandigheden zijn uiteraard als buitengewoon ten aanzien in hoofde van 

verzoeksters, die een terugkeer naar hun land van oorsprong bijzonder moeilijk maken. Wanneer nu 

deze drie kinderen dienen af te reizen naar CONGO, dan is het duidelijk dat alle investeringen welke de 

moeder, leden van de scholengroep, enz.…. hebben gedaan met het oog op het schoollopen in België, 

een maat voor niets zijn geweest.  Voor de drie kinderen is het belangrijk dat zij hun gewoon stramien 

van vooruitgang – zoals zij dit op heden gewoon zijn – verder kunnen  blijven volgen. Verzoeksters 

verwijzen hierbij expliciet naar het arrest van de Raad van State nr. 144.961 van 25.05.2005 in de zaak 

A.156.153/VII-32.847 Dimcovet / Belgische Staat en meer bepaald naar de motivering om de beslissing 

van de Minister van Binnenlandse zaken van 26.08.2004, waarbij de aanvraag van verzoekende partijen 

om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9, derde lid van de wet van 15.12.1980 betreffende 

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

onontvankelijk werd verklaard te vernietigen : (…). Mevrouw R(…) heeft haar drie kinderen alhier 

ingeschreven in het onderwijssysteem. Zoals in de geciteerde casus werd ook de asielaanvraag van 

mevrouw R(…) ontvankelijk verklaard, zodat haar zeker niet ten kwade kan geduid worden de kinderen 

in België, in één van de landstalen, meer bepaald in het frans en ook in het Nederlands, te laten 

schoollopen. Verzoeksters wensen in dit kader dan ook tevens te benadrukken dat zij zich tevens 

beroepen op artikel 8 EVRM. Artikel 8 EVRM bepaalt in zijn eerste lid dat één ieder recht heeft op 

eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling. Lid 2 van voornoemd 

artikel 8 stelt bovendien dat slechts een schending wordt toegestaan voor zover is voldaan aan de 

legaliteits-, legitimiteits- en de proportionaliteitsvoorwaarden. Verzoeksters onderkennen dat voornoemd 

artikel de Staten niet verplicht om aan vreemdelingen een verblijfsrecht te geven. Het is zo dat 

verzoeksters zich alhier volledig hebben geïntegreerd  en hun hele verdere sociale leven alhier hebben 

uitgebouwd sedert hun aankomst op het grondgebied van het rijk in 2012. Verzoeksters kunnen zich 

dan ook wel degelijk beroepen op de bescherming van hun recht op privé leven in de ruime zin van het 

woord welke eveneens beschermd wordt door artikel 8,1ste lid EVRM. Aan deze principes en rechten 

kan slechts getornd worden voor zover voldaan is aan de legaliteits-, legitimiteits- en de 

proportionaliteitsvoorwaarden ( cfr. Lid 2 van artikel 8 EVRM). Verzoekers verwijzen m.b.t. de 

“buitengewone omstandigheden” ook naar de toch wel bijzondere situatie als gevolg van de nogal lichte 

ongegrondverklaring door de DVZ van het verzoek art. 9ter Vw voor dochter R(…) M(…) S(…),  welke 

lijdt aan sikkelcelanemie; beslissing waar de RVV nog steeds gevat is omtrent het verzoek tot schorsing 

en nietigverklaring ervan. Tenslotte antwoordt verweerster helemaal niet op het argument van de 

“onstabiele situatie” in het land van herkomst. Ter zake dient de DVZ een afweging te maken tussen het 

algemeen belang en het belang van de vreemdeling ( RvSt, 2 oktober 2000, nr. 89.967 ) om aan de 

legaliteitstoets te voldoen.  In casu werden enkel op een standaardwijze de door verzoeksters 

aangehaalde argumenten herhaald, doch werd niet naar het belang van de vreemdeling in casu 

gekeken. Men kan dan ook de gedane afweging niet als een ernstige en geloofwaardige afweging 

beschouwen. De reden (legitimiteitstoets) moet ingegeven zijn vanuit het belang van nationale 

veiligheid, openbare orde, economisch welzijn, voorkomen wanordelijkheden en strafbare feiten, de 

bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen.  Er dient met andere woorden een belangenafweging plaats te vinden tussen het 

recht op een privé leven en het wettig nagestreefd doel ( RvSt. 30 oktober 2002, nr. 112.059, 

JLMB2003). Deze belangenafweging is ook niet terug te vinden in de beslissing gezien een loutere 

formele motivering met standaardzinnen niet kan worden weerhouden, wat in casu het enige is dat 

verweerster heeft gedaan. De schending moet ook in verhouding staan met het nagestreefde doel 

(noodzakelijkheidstoets – R.v.St. 25 september 1996, nr. 61.972,RDE 1996).   

Om dit te beoordelen zijn er vier criteria:  

- de zwaarwichtigheid en gewelddadigheid van de feiten (EHRM 10 juli 2003, Benhebbat/ Frankrijk, §33)  

- de banden met het gastland (EHRM 26 september 1997, Hehemit / Frankrijk, §36)  
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- de banden met het moederland (EHRM 6 november 2001, Brahim Kaya t/ Nederland)  

  

- intensiteit van het geleefde en sociale gezinsleven (EHRM 5 juli 2005 , Uner t/Nederland, nr. 

46410/99).  

  

In casu dient te worden gesteld dat verzoeksters geen gewelddadige feiten hebben gepleegd, de 

banden met het moederland hic et nunc uiterst summier, om niet te zeggen, nihil zijn.  Het leven alhier 

en de banden met België zijn daarentegen bijzonder groot gezien de integratie, de werkwilligheid, de 

vrienden- kennissenkring in België, het schoollopen alhier, het hebben van een Belgische zus alhier. 

Verzoeksters menen dan ook dat zij zich terecht konden en kunnen  beroepen op artikel 8 EVRM zodat 

het middel komt dan ook als gegrond naar voor.  

  

Tweede  middel: schending van het zorgvuldigheidsbeginsel  

  

Doordat  drie fundamentele normen ten grondslag liggen aan de beginselen van behoorlijk bestuur: 

objectiviteit, evenwichtigheid en zorgvuldigheid. Terwijl de aangevochten beslissing duidelijk geenszins 

alle relevante factoren en omstandigheden in aanmerking werden genomen. Zodat de aangevochten 

beslissing het geciteerde algemeen beginsel van behoorlijk bestuur schendt. Toelichting Het 

zorgvuldigheidsbeginsel is het beginsel dat inhoudt dat bij de voorbereiding en het nemen van 

beslissingen, alle relevante factoren en omstandigheden dienen te worden afgewogen. Formele 

zorgvuldigheid heeft betrekking op de procedure die is gevolgd bij het tot stand komen en het uitvoeren 

van een besluit welke procedure behoorlijk en correct dient te zijn. Materiële zorgvuldigheid heeft 

betrekking op de behoorlijke en correcte inhoud en betekenis van een besluit. Bij de studie van dezelfde 

zorgvuldigheidsplicht moet niet alleen aandacht worden besteed aan de zorgvuldige besluitvorming, 

maar ook aan het zorgvuldig handelen. Verweerster meende de aanvraag van verzoekster 

onontvankelijk te moeten  verklaren.  Voornoemde beslissing tot onontvankelijkheid gebeurde  op basis 

van een eerder summier en gestandaardiseerde analyse van de door verzoeksters ingeroepen 

buitengewone omstandigheden. Waarbij zelfs niet alle door verzoeksters ingeroepen omstandigheden 

worden geanalyseerd ( sic : actuele situatie in het land van herkomst) ! Uit de beslissing van verweerster 

blijkt geenszins dat zij haar besluit heeft genomen na een behoorlijke afweging van alle ter zake 

dienende gegevens ( cfr eerste middel – artikel 8 EVRM – aangevochten ongegrondverklaring art. 9ter- 

onstabiele situatie in land van herkomst) Verzoeksters menen dan ook dat dit middel als gegrond naar 

voor komt.  

 

Derde middel: schending van het motiveringsbeginsel en in het bijzonder van o.m. artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli betreffende de formele motivering van administratieve akten en het artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet van 15.12.1980 alsmede het redelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk 

bestuur/ algemeen rechtsbeginsel  

  

Doordat  de motivering niet alleen in rechte en in feite dient aanwezig te zijn, doch de motivering tevens 

afdoende of deugdelijk moet zijn. Terwijl de beslissing geenszins afdoende is gemotiveerd. Zodat de 

aangevochten beslissing de genoemde artikelen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

schendt. Toelichting De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing 

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de 

middelen die het recht hem verschaft.  De 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.  Artikel 62 van de wet van 15 december 

1980 stelt dat de beslissingen met redenen moeten worden omkleed.  Het begrip “afdoende” impliceert 

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

beslissing ( zie. O.a. R.v.St. nr. 167.407, 2 februari 2008; R.v.St. nr.167411, 2 februari 2007). Bij 

nalezing van de aangevochten beslissing dienen verzoeksters tot de conclusie te komen dat de 

motieven welke erin aangehaald worden, niet formeel aanwezig, minstens  niet afdoende zijn.  Een 

administratieve akte is onwettelijk wanneer zij niet formeel gemotiveerd is of wanneer zij geen pertinente 

bewijzen en aanvaardbare motiveringen ten gronde bevatten. De Staatssecretaris motiveerde echter 

haar beslissing 'eerder beperkt' en concludeerde dat het ingediende verzoek om machtiging tot verblijf 

als onontvankelijk naar voor komt.  Art. 3 van de wet van 29 juli 1991 op de motiveringsplicht stelt 

nochtans dat de motivering afdoende moet zijn. De term “afdoende”  is herhaald door de rechtspraak 

van de Raad van State ontwikkeld als een motivering die deugdelijk moet zijn en meer dan een louter 

abstracte en een vormelijke stijlformule (R.v.St. Umbreid nr. 76565 van 21 oktober 1998 e.a. geciteerd 

in A. Mast, Overzicht van het Belgisch administratief recht, nr. 664, 609). De motivering moet 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

draagkrachtig zijn, d.w.z. de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te schragen.  De 

motivering moet de betrokkene in staat stellen om met nuttig gevolg te kunnen opkomen tegen de 

bestuurshandeling in kwestie en moet het de rechter mogelijk maken zijn legaliteitscontrole uit te 

oefenen.  Met de term "afdoende" wordt in de jurisprudentie tevens gerefereerd dat de motivering in 

rechte en in feite evenredig moet zijn met het belang van de genomen beslissing, dat er bijgevolg een 

verband moet zijn tussen het belang, de aard en het voorwerp van de beslissing, aan de ene kant, en 

het belang dat wordt gehecht aan de motivering, aan de andere kant (R.v.St., Terleau en Simonet, nr. 

43852 van 12 augustus 1993, Geldof, nr. 77732, van 18 december 1998).  De belangen van de burger 

mogen niet onnodig geschaad worden. Vandaar de noodzaak van een zorgvuldige afweging. Het 

spreekt vanzelf dat het belang welke verzoeksters hebben, levensgroot is;  met name dat zij hier in 

België mogen verblijf houden. land waar zij zich op ononderbroken wijze sedert 2012 ophouden.  

Tenslotte wordt ook gesteld dat de motivering uitgebreider moet zijn voor de beslissingen die op grond 

van een discretionaire bevoegdheid worden genomen (R.v.St., Stad Brugge, nr. 43556 van 30 juni 1993, 

en andere arresten geciteerd in A. Mast, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Op.Cit. nr. 664, 

610). Verweerster had in deze een discretionaire bevoegdheid. Een duidelijke concrete gemotiveerde 

belangenafweging gebeurde evenwel niet . De Staatssecretaris beperkt er zich toe te stellen dat de 

ingeroepen omstandigheden geen buitengewone omstandigheden zijn in de zin van de wet, maar 

motiveert niet waarom dit zo zou zijn, noch blijkt dat de staatssecretaris een duidelijke 

belangenafweging heeft gedaan en waarom in casu het wettig nagestreefde doel (i.c. de beperking 

opgelegd door de vreemdelingenwet ) prevaleert. Verzoeksters verwijst dienaangaande specifiek naar 

hetgeen onder middel 1 naar voor werd gebracht. Gelet op de bij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

gevoegde stukken  blijkt onomstreden dat het centrum van de belangen van verzoeksters zich alhier, op 

het grondgebied, bevindt. Hetzelfde dient gesteld te worden enerzijds nopens het schoollopen van de 

drie dochters van verzoekster. Reeds in het verleden werd aanvaard dat middelbaar onderwijs studies 

een buitengewone omstandigheid kan zijn welke rechtvaardigt waarom de aanvraag tot machtiging 

wordt ingediend in België EN anderzijds de ziekte van R(…) M(…) S(…). Uw zetel zal ook willen 

vaststellen dat verzoeksters de gespannen situatie in het land van herkomst aanhaalden . Argument 

waaromtrent de Staatssecretaris zich in een groot stilzwijgen hult.  Er kan derhalve geenszins gesteld 

worden dat de aangevochten beslissing afdoende is gemotiveerd ! Dat dit middel dan ook gegrond 

voorkomt.  

 

Vierde  middel : schending van het evenredigheidsbeginsel  

  

Doordat  de tegenpartij het verzoek ex artikel 9 bis Vw onontvankelijk verklaard heeft. Terwijl het 

evenredigheidsbeginsel vereist dat de keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire 

bevoegdheid maakt, niet tegen alle redelijkheid ingaat. Zodat de aangevochten beslissing de geciteerde 

beginsel schendt. Toelichting. Het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het 

onwettig te bevinden, indien het tegen alle redelijkheid ingaat ( RvS nr. 126.520, 17 december 2003). De 

Raad kan ter zake enkel optreden wanneer het bestuur een kennelijk onredelijk gebruik maakt van zijn 

beoordelingsvrijheid. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid 

maakt, schendt het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich 

tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen.  Met andere 

woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing 

staan waarvan men ook na lectuur ervan, ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk is genomen. 

(RvV arrest nr. 28 480 van 10 juni 2009, in de zaak RvV X/II). Dat is in casu het geval. Verzoeksters 

verwijzen dienaangaande naar hetgeen supra werd gesteld nopens o.m. het verblijf op het grondgebied 

van het Rijk, de aanwezigheid op het grondgebied van het Rijk van dichte familie en dit op legale wijze ( 

hebben van de Belgische nationaliteit) , de integratie, het schoollopen van drie kinderen, integratie, 

ziekte… !!!! In alle redelijkheid kan dan ook niet begrepen worden waarom verweerster ervoor gekozen 

heeft (gebruik makende van haar discretionaire bevoegdheid), om de aanvraag om machtiging tot 

verblijf ex artikel 9 bis Vw van  verzoekster af te wijzen als zijnde onontvankelijk. Het 

redelijkheidsbeginsel werd geschonden bij het nemen van de bestreden beslissing.  Dit dient te leiden 

tot de nietigheid van de bestreden beslissing. Het middel is dan ook gegrond.  

  

Vijfde  middel : schending van het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel  

  

Doordat  hét fundamentele rechtsbeginsel welke aan de gehele rechtsorde ten grondslag ligt, het 

rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel is. Terwijl  de aangevochten beslissing duidelijk deze 

beginselen naast zich neerlegt. Zodat de aangevochten beslissing de geciteerde algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur  schendt. Toelichting. Het rechtszekerheids- vertrouwensbeginsel is een beginsel 
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van behoorlijk bestuur dat inhoudt dat gerechtvaardigde verwachtingen, welke door het bestuur bij de 

rechtsonderhorigen zijn gewekt, zo enigszins mogelijk moeten worden gehonoreerd, op gevaar anders 

het vertrouwen dat de rechtsonderhorigen stellen in het bestuur, te misleiden. De Raad van State 

omschreef het vertrouwensbeginsel als “… één der beginselen van behoorlijk bestuur krachtens hetwelk 

de burger moet kunnen betrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op toezeggingen of 

beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan”  (zie  R. v.St. Eeckhout, nr. 32893, 28 juni 

1989). Verzoeksters ontkennen niet dat als algemene regel geldt 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.  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 9 bis van de 

Vreemdelingenwet mogen niet verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden 

ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen.  De toepassing van artikel 9 bis 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 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 Minister over een ruime 

appreciatiebevoegdheid.   

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

de buitengewone omstandigheden die verzoekster heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom zij 

geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in haar land van herkomst hebben ingediend, niet 

werden aanvaard of bewezen. Zoals reeds werd aangehaald is niet  in de wet bepaald wanneer er 

buitengewone omstandigheden zijn.  Het is de Staatssecretaris en de Dienst Vreemdelingenzaken die 

daar over oordelen. In het verleden (cfr www.vreemdelingenrecht.be)  werd reeds een niet limitatief 

overzicht gegeven van mogelijkse omstandigheden die werden weerhouden in de rechtspraak als een 

buitengewone omstandigheid. Hierbij werd reeds aangehaald de omstandigheid waarin een terugkeer 

artikel 8 EVRM zou schenden, het volgen van studies, ( zelfs middelbaar onderwijs), ziekte , onlusten in 

het land van herkomst . Door dit zo voor te stellen heeft verweerster zekere verwachtingen gecreëerd 

ten aanzien van bepaalde groepen van vreemdelingen, waaronder ook verzoeksters. Verzoeksters zijn 

hier reeds sedert 2012,  ze hebben zich zeer goed geïntegreerd, de dochters presteren zeer goed in het 

Belgisch onderwijssysteem, de zus van verzoekster geniet de Belgische nationaliteit, integratiewil,…. 

Kortom, de volledige leefwereld  van verzoeksters situeert zich alhier. Verzoeksters menen dan ook 

terecht dat zij in aanmerking komt voor regularisatie.  Humanitaire redenen zijn in hun hoofde zeer zeker 

aan de orde. Door nu de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk te verklaren meent 

verzoekster dan ook terecht dat het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel flagrant werd 

geschonden. Verzoeksters menen  dan ook dat dit middel als gegrond naar voor komt.” 

 

3.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, alsook artikel 62 van de Vreemdelingenwet, verplichten de overheid in de akte de 

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

een “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing 

te dragen. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de 

voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf 

de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of 

minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist 

zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar 

beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, 

Staelens). 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 
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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 op 

kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel, wanneer een beslissing steunt op feitelijk 

juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die 

motieven en de inhoud van de beslissing. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van 

de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts 

over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het 

redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele 

redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931, VAN LAETHEM). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Van een schending van het evenredigheidsbeginsel kan slechts sprake zijn wanneer een beslissing 

berust op feitelijk juiste en op zich rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding 

bestaat tussen die motieven en de inhoud van de beslissing (RvS 29 januari 2015, nr. 230.023). 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat he recht 

voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn  de rechtsgevolgen van 

hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op 

een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349).  

 

Het vertrouwensbeginsel kan verder worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk 

bestuur krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de 

overheid, of op toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 

februari 2001, nr. 93.104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een 

rechtsonderhorige gewekte rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 

28 januari 2008, nr. 179.021). 

 

3.4. Met de thans bestreden beslissing wordt de aanvraag van verzoekende partij om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet beoordeeld.  

 

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 één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde.  

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 diezelfde wet luidt als volgt:  

 

“§ 1. 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. (…)”  

 

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.  
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Uit het voorgaande blijkt dat de mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen als 

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De “buitengewone omstandigheden” 

strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een verblijf van meer dan drie 

maanden wordt verleend, maar om te verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet in het 

buitenland wordt ingediend. Het betreft omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling 

naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag 

tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken. Een aanvraag, ingediend 

op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, vereist dus vanwege de overheid een dubbel 

onderzoek:  

 

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 onontvankelijk 

worden verklaard;  

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 verwerende partij over een ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

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

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het 

buitenland in te dienen. Hij dient met andere woorden aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk 

is terug te keren naar zijn land van oorsprong of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om 

er zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin 

het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

De bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet onontvankelijk. In casu is dus de vraag aan de orde of de verwerende partij kon 

oordelen of verzoekende partij afdoende aannemelijk heeft gemaakt dat het voor haar onmogelijk, dan 

wel bijzonder moeilijk is om haar aanvraag te doen vanuit haar land van oorsprong of het land waar zij 

gemachtigd is te verblijven. 

 

3.5. In eerste instantie wijst de verzoekster er op dat zij schoolloopt in België waarbij zij verwijst naar 

enkele arresten van de Raad van State. 

 

De bestreden beslissing stelt hierover het volgende: 

 

“Het feit dat haar meerderjarige kinderen hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een 

buitengewone omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van 

herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van de (meerderjarige) kinderen geen 

gespecialiseerd onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te 

vinden is. Bovendien heeft betrokkene steeds geweten dat de scholing van haar kinderen plaatsvond in 

precair verblijf en dat hun opleiding in België mogelijk slechts een tijdelijke oplossing was om de 

ontwikkeling van de kinderen toch zo normaal mogelijk te laten verlopen. Sinds 04.05.2015 vindt deze 

scholing bovendien plaats in illegaal verblijf. Verder merken we op dat alle kinderen meerderjarig zijn en 

dus niet langer leerplichtig. Het gegeven dat zowel S(…) als K(…) hogere studies volgen is niet 

buitengewoon en verantwoordt niet dat een aanvraag in het kader van art. 9 van de wet van 15.12.1980 

in België wordt ingediend. Betrokkenen kunnen op basis van een studentenvisum eventueel terugkeren 

naar België om hun studies hier verder te zetten.”  

 

Het betoog van verzoekster doet geen afbreuk aan de motivering omtrent haar schoollopen. In de 

bestreden beslissing wordt gesteld dat niet wordt aangetoond dat verzoekster gespecialiseerd onderwijs 

nodig heeft, dat zij wist dat het om een precair verblijf ging en dat zij meerderjarig is en dus niet 

leerplichting. Waar verzoekster nog verwijst naar de arresten van de Raad van State stelt de Raad dat 

het in deze arresten gaat om minderjarige kinderen, waardoor zij hier niet dienstig naar kan verwijzen. 

 

3.6. Verzoekster gaat vervolgens in op de door haar aangevoerde schending van artikel 8 van het 

EVRM, dat het volgende bepaalt: 
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“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Zij stelt dat zij hier volledig is geïntegreerd en dat haar hele sociale leven hier is uitgebouwd sinds haar 

aankomst in België en dat hieromtrent geen belangenafweging terug is te vinden.  

 

De bestreden beslissing stelt hierover het volgende: 

 

“De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat betrokkenen als sinds 2012 in België 

zouden verblijven, dat zij zich sinds hun aankomst optimaal geïntegreerd zouden hebben, dat mevrouw 

R(…) Y(…) hier lessen Nederlands gevolgd zou hebben evenals de inburgeringscursus, dat haar 

dochters naast hun moedertaal Frans goed Nederlands zouden spreken, dat zij eigenlijk perfect 

tweetalig zouden zijn, dat hun integrale leefwereld zich in België zou bevinden, dat zij allen duurzame 

vriendschapsrelaties opgebouwd zouden hebben, dat zij geen buitenstaanders meer zouden zijn in de 

Belgische gemeenschap, dat zij allemaal een aanwinst zullen zijn voor de economie en dat mevrouw 

R(…) Y(…) een inschrijvingsformulier voor Nederlandse taallessen voorlegt evenals haar deelcertificaat 

van de modules Breaktrough 1 en 2 en Waystage schriftelijk 2, een certificaat van de opleiding 

Nederlands tweede taal richtgraad 1 en haar attest van de cursus maatschappelijke oriëntatie) kunnen 

niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden aangezien deze behoren tot de gegrondheid 

van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769)” 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat de door verzoekster aangehaalde elementen betreffende 

integratie en haar sociale leven niet als buitengewone omstandigheid kunnen worden aanvaard nu deze 

behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg niet in deze fase worden behandeld. Het 

volstaat niet dat verzoekster louter stelt dat hier geen afweging is terug te vinden, zeker nu zij op geen 

enkele wijze ingaat op de argumentatie hieromtrent in de bestreden beslissing. 

 

In diezelfde zin verwijst verzoekster nog naar www.vreemdelingenrecht.be. Zij betoogt dat er in het 

verleden reeds een limitatief overzicht bestond van omstandigheden die als een buitengewone 

omstandigheid werden aanvaard. Zij stelt dat dit zekere verwachtingen heeft gecreëerd en dat daardoor 

het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel is geschonden.  

 

Verzoekster beperkt zich tot een loutere verwijzing naar voornoemde site. Verzoekster weerlegt hiermee 

het motief in de bestreden beslissing niet waar wordt gesteld dat elementen van integratie en lang 

verblijf niet worden aanvaard in deze fase aangezien zij behoren tot de gegrondheid van het onderzoek. 

Verzoekster kan niet worden gevolgd in haar betoog dat het in strijd zou zijn met het 

rechtszekerheidsbeginsel dat elementen, zoals de integratie en sociale leven, niet worden aanvaard als 

buitengewone omstandigheden. Een dergelijke redenering miskent de discretionaire bevoegdheid van 

verweerder in het kader van het beoordelen van de ingeroepen buitengewone omstandigheden. 

Bijgevolg kan niet worden ingezien dat verzoekster aan deze bepaling enige verwachting kon ontlenen 

dat de integratie en sociale leven zouden worden aanvaard als buitengewone omstandigheden. De 

Raad herhaalt dat verweerder wel degelijk heeft gemotiveerd waarom deze elementen niet als dusdanig 

worden aanvaard en het kennelijk onredelijk karakter van deze motivering niet blijkt. Een schending van 

het rechtszekerheidsbeginsel kan in casu niet worden vastgesteld.  

 

Verzoekster verwijst verder naar “de nogal lichte ongegrondverklaring door de DVZ van het verzoek art. 

9ter Vw voor dochter R(…) M(…) S(…),  welke lijdt aan sikkelcelanemie; beslissing waar de RVV nog 

steeds gevat is omtrent het verzoek tot schorsing en nietigverklaring ervan.”. Zij stelt dat ook hieromtrent 

geen belangenafweging terug te vinden is en dat hier onvoldoende rekening mee is gehouden. 

 

Betreffende de ziekte van verzoekster stelt de bestreden beslissing het volgende: 

 

“Betrokkenen beroepen zich op de medische toestand van mevrouw M(…) S(…) M(…) die ernstig en 

levensbedreigend ziek zou zijn en waarvoor zij begeleid en opgevolgd zou worden door de beste 

specialisten van het Universitair Ziekenhuis ULB-Erasme. Ter staving hiervan legt zij haar 

patiëntendossier d.d. 05.05.2015 voor, een schrijven d.d. 30.04.2015 vanwege Dr. D(…) S(…) en een 

http://www.vreemdelingenrecht.be/
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rapport van de International Organisation for Migration 'terugkeer naar de Democratische Republiek 

Congo: landeninformatie' d.d. 17.11.2009. volledigheidshalve merken we op dat beide attesten 

opgesteld werden door artsen werkzaam in AZ Maria Middelares, als onderdaal van het Geïntegreerd 

Kankercentrum Gent. Allereerst stellen we vast dat de ingeroepen medische problematiek reeds ten 

gronde onderzocht werd door de bevoegde dienst, met name de dienst 9ter, en niet werd weerhouden. 

De aanvraag 9ter werd ongegrond afgesloten op 20.04.2015 en ging bovendien gepaard met een bevel 

om het grondgebied te verlaten. Hierbij werd de toegankelijkheid van de nodige medische zorgen in 

Congo nagegaan en voldoende bevonden. Ten tweede stellen we vast dat de voorgelegde attesten niet 

actueel zijn, ze dateren beide van bijna twee jaar geleden, met name van april en mei 2015. De 

voorgelegde attesten verschaffen dan ook geen informatie over de actuele medische toestand van 

betrokkene. Tenslotte stellen we vast dat in beide attesten nergens aangehaald wordt dat reizen wordt 

afgeraden of dat betrokkene niet in staat zou zijn om te reizen. Dit element kan dan ook niet aanvaard 

worden als een buitengewone omstandigheid daar het een verwijdering van het grondgebied niet 

verhindert.” 

 

En ook: 

 

“Betrokkenen beroepen zich verder op het feit dat zij beroep ingediend hebben tegen de ongegronde 

beslissing van de dienst 9ter d.d. 20.04.2015 en dat dit beroep nog hangende is bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Echter, dergelijke procedure heeft geen schorsende werking en staat 

bijgevolg ook geen uitvoeringsmaatregelen in de weg. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden 

als buitengewone omstandigheid.” 

 

De Raad stelt vast dat voornoemde passages uit de bestreden beslissing duidelijk een motivering bevat 

over de medische situatie van verzoekster. Verder wordt gesteld dat het beroep inderdaad nog 

hangende is maar geen schorsende werking heeft en “staat bijgevolg ook geen uitvoeringsmaatregelen 

in de weg”. Verzoekster toont met haar betoog niet op een concrete wijze aan waarom bovenstaande 

motivering geen of geen voldoende afweging vormt of met welke elementen er geen of niet voldoende 

rekening is gehouden. 

 

3.7. Verzoekster betoogt dat er helemaal niet geantwoord is op haar element betreffende de onstabiele 

situatie in het land van herkomst. 

 

Uit de aanvraag blijkt dat verzoekster daarover geen melding heeft gemaakt, zodat zij dit element niet 

voor de eerste keer kan inroepen voor de Raad. De Raad zou immers zijn bevoegdheid overschrijden 

indien hij rekening zou houden met elementen die niet aan de verwerende partij zouden worden 

voorgelegd. Voor de beoordeling van de wettigheid van een bestuurshandeling moet de Raad zich 

plaatsen op het ogenblik van het nemen van die bestuurshandeling, rekening houdend met de alsdan 

voorhanden zijnde feitelijke en juridische gegevens (RvS 26 maart 2013, nr. 222.999).  

 

Verzoekster maakt geen schending aannemelijk van de opgeworpen beginselen en bepalingen. 

 

Het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde middel zijn ongegrond. 

 

4.1. Verzoekster richt zich vervolgens in een enig middel, dat verder het zesde middel wordt genoemd, 

tot de tweede bestreden beslissing, zijnde het bevel om het grondgebied te verlaten gericht aan 

verzoekster. Zij voert de schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Doordat  artikel 8.1 EVRM bepaalt dat één ieder recht heeft op respect van zijn privé leven, zijn familie- 

en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Terwijl de aangevochten beslissing geenszins 

litigieus artikel respecteert. Zodat de aangevochten beslissing derhalve nietig dient te worden verklaard. 

Toelichting. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt : (…). Zoals reeds gesteld verblijven verzoeksters 

reeds sedert augustus 2012 op onafgebroken wijze op het grondgebied van het Rijk. VANDE LANOTTE 

stelt dat een van de vier aspecten van de toepassing van artikel 8 EVRM, het recht op het uitbouwen 

van menselijke contacten en sociale banden is (J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Overzicht 

Publiekrecht, Die Keure 2001, nrs. 640 en 649). Hij specifieert als volgt: ”Uiteraard zal de relationele 

privacy in de meeste gevallen worden behandeld onder het recht op bescherming van het gezinsleven. 

Wat echter niet onder de notie “gezinsleven” valt, kan evenwel in vele gevallen toch een bescherming 

krijgen op grond van de bescherming van de relationele privacy” (o.c. nr. 649). Het is dus duidelijk dat 



  

 

 

RvV  X - Pagina 14 

artikel 8 EVRM niet alleen het gezinsleven, maar ook andere sociale banden beschermt.  Bijgevolg heeft 

elke persoon recht op het uitbouwen van sociale banden en de bescherming ervan op basis van dit 

artikel. Het is niet aan de Belgische administratieve overheid om de lezing van artikel 8 EVRM te 

beperken tot het gezinsleven, zeker nu “privéleven” expliciet naast familie- en gezinsleven vermeld staat 

als aparte notie. Verzoeksters menen dan ook in elk geval beroep te kunnen doen op artikel 8 EVRM. 

Immers verblijven zij , al sedert  augustus 2012 ononderbroken op Belgisch grondgebied .  Alle sociale 

banden in hun land van herkomst zijn definitief doorgeknipt met dit lange verblijf. In België daarentegen 

hebben verzoeksters duurzame vriendschapsrelaties opgebouwd, zowel bij de allochtone als bij de 

autochtone gemeenschap. Verzoekster heeft ook een Belgische zus. Verzoeksters kunnen niet langer 

gezien worden als buitenstaanders in de Belgische gemeenschap. Verzoeksters verwijzen 

dienaangaande expliciet naar hetgeen supra reeds werd ingesteld nopens hun integratie. Door nu geen  

rekening te houden met de prangende humanitaire situatie waarin verzoeksters zich wel degelijk 

bevinden, wordt artikel 8 EVRM geschonden. Schending welke evenwel niet de legaliteits, legitimiteits 

en proportionaliteitstoets doorstaat. De schending staat immers op geen enkel ogenblik in verhouding 

van het nagestreefde doel ( RvS 25 september 1996, nr. 61.972, RDE1996). Het middel is dan ook 

gegrond.” 

 

4.2. Verzoekster betoogt dat zij sinds augustus 2012 ononderbroken op het Belgische grondgebied 

verblijft, dat al haar sociale banden met haar land van herkomst definitief zijn doorgeknipt en dat zij in 

België duurzame vriendschapsrelaties heeft opgebouwd. Zij stelt dat hier geen rekening mee is 

gehouden. 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (zie EHRM 13 

februari 2001, nr. 47160/99, Ezzoudhi v. Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, nr. 37295/97, Yildiz v. 

Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip privéleven. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (zie EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, K. en T. v. 

Finland, § 150). 

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, nr. 13710/88, Niemietz v. Duitsland, § 29). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. 

 

Uit de aanvraag van verzoekster blijkt dat zij zich beperkt tot een loutere bewering omtrent haar 

privéleven die zij op geen enkele wijze staaft met een begin van bewijs. 

 

Verzoekster die slechts sedert 2012 in België verblijft, kan bezwaarlijk voorhouden dat alle sociale 

banden in het land van herkomst definitief zijn doorgeknipt, minstens wordt dit niet aangetoond. Voorts 

kan nog worden opgemerkt dat het EHRM in het arrest Nnyanzi t. V.K. reeds vaststelde dat het 

privéleven opgebouwd door een vreemdeling die in de betrokken lidstaat nooit definitief werd toegelaten 

tot verblijf, zoals in casu, bij het afwegen tegen het legitieme publieke belang in een effectieve 

immigratiecontrole, niet tot gevolg heeft dat de uitwijzing, laat staan dus een bevel om het grondgebied 

te verlaten, een disproportionele inmenging in zijn privéléven uitmaakt (EHRM, 8 april 2008, nr. 

21878/06, Nnyanzi/VK). 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Het zesde middel is ongegrond. 
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5. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk in hoofde van de eerste, tweede en vierde verzoekende 

partij. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

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

vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep 

tot nietigverklaring verworpen.  

 

De derde verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien januari tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


