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 nr. 225 018 van 20 augustus 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. HOOYBERGHS 

Azalealaan 25 

2300 TURNHOUT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 26 april 2019 heeft 

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

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 25 maart 2019,  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, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 27 maart 2019. 

 

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 28 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. HOOYBERGHS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, komt België binnen op 14 december 2010 

en dient een asielaanvraag in op dezelfde datum. 

 

Op 25 februari 2011 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 

65 546 van 11 augustus 2011 wordt het beroep tegen deze beslissing verworpen. 
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Op 16 juni 2011 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet. 

 

Op 26 juli 2011 wordt deze aanvraag ontvankelijk verklaard en wordt verzoekster in het bezit gesteld 

van een attest van immatriculatie. 

 

Op 3 maart 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag van 

16 juni 2011 ongegrond wordt verklaard. Deze beslissing wordt op 29 april 2014 aan verzoekster ter 

kennis gebracht. 

 

Op 18 maart 2014 wordt ten opzichte van verzoekster een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

Op 7 juli 2014 wordt de beslissing van 3 maart 2014 ingetrokken. Bij arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 128 671 van 3 september 2014 wordt het beroep 

ingesteld tegen de ingetrokken beslissing verworpen. 

 

Op 13 oktober 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris een nieuwe beslissing waarbij de 

aanvraag van 16 juni 2011 ongegrond wordt verklaard. 

 

Op 13 oktober 2014 wordt ten opzichte van verzoekster een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

Op 18 december 2014 worden de beslissingen van 13 oktober 2014 ingetrokken. Bij arrest van de Raad 

nr. 138 009 van 6 februari 2015 wordt het beroep tegen de ingetrokken beslissingen verworpen. 

 

Op 7 januari 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris een nieuwe beslissing waarbij de 

aanvraag van 16 juni 2011 ongegrond wordt verklaard. 

 

Op 7 januari 2015 wordt ten opzichte van verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten 

genomen. 

 

Op 5 maart 2015 worden deze beslissingen ingetrokken. Bij arrest van de Raad nr. 143 666 van 20 april 

2015 wordt het beroep tegen de ingetrokken beslissingen verworpen. 

 

Op 11 maart 2015 geeft de ambtenaar-geneesheer zijn advies. 

 

Op 17 maart 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris een nieuwe beslissing waarbij de 

aanvraag van 16 juni 2011 ongegrond wordt verklaard.  

 

Op 17 maart 2015 wordt ten opzichte van verzoekster een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Bij arrest van de Raad nr. 185 169 van 6 april 2017 wordt het beroep tegen deze twee beslissingen 

verworpen. 

 

Op 4 december 2015 dient verzoekster een aanvraag in op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet.  

 

Op 20 januari 2016 dient verzoekster een verzoek om internationale bescherming in. 

 

Op 31 augustus 2018 neemt de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

 

Bij arrest van de Raad nr. 215 399 van 21 januari 2019 worden aan verzoekster eveneens de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. 

 

Op 25 maart 2019 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing waarbij de aanvraag op grond 

van artikel 9bis van 4 december 2015 onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de bestreden beslissing: 
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“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 04.12.2015 werd 

ingediend en op data van 03.01.2019 en 07.02.2019 werd geactualiseerd door :  

 

A., Z. (…) (R.R.: (…))  

nationaliteit: Russische Federatie  

geboren te P. (…) op (…).1969  

adres: (…) 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is.  

 

Redenen:  

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland.  

 

Betrokkene wist dat haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure 

en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Haar eerste asielaanvraag werd 

afgesloten op 17.08.2010 met een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire bescherming 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene diende op datum van 15.06.2011 een 

aanvraag in op basis van artikel 9ter. Deze aanvraag werd ongegrond afgesloten op datum van 

17.03.2015 en ging gepaard met een bevel om het grondgebied te verlaten, haar betekend op 

10.04.2015. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten en verbleef illegaal in België tot zij op datum van 20.01.2016 een tweede asielaanvraag 

indiende. Haar tweede asielaanvraag werd afgesloten op 23.01.2019 met een weigering van 

vluchtelingenstatus en van subsidiaire bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

De duur van de procedures – namelijk acht maanden voor de eerste en drie jaar voor de tweede – was 

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

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

(Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000)  

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat haar procedure 9ter, samen met haar eerste asielprocedure, 

geleid heeft tot meer dan vier jaar legaal verblijf en dat de gevoerde procedures als langdurig te 

beschouwen zijn. Echter, betrokkene diende te weten dat het attest van immatriculatie geen verblijfstitel 

is maar enkel een proceduredocument dat bewijst dat een aanvraag om verblijfsmachtiging om 

medische redenen ontvankelijk verklaard is en nog in behandeling is. Het feit dat er een zekere 

behandelingsperiode is van een asielaanvraag of een aanvraag conform artikel 9ter, geeft aan 

betrokkene ipso facto geen recht op verblijf (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000).   

 

Betrokkene beroept zich verder op het feit dat het beroep ingediend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbewistingen tegen de ongegronde beslissing dd 17.03.2015 inzake haar aanvraag 9ter, 

nog hangende is. Echter, op datum van 06.04.2017 werd haar beroep tegen deze ongegronde 

beslissing 9ter verworpen door de RVV. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid.  

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat zij een ernstige handicap heeft, met name dat haar 

verdienvermogen verminderd is met 66% en haar zelfredzaamheid met 10 punten. Echter, we merken 

op dat uit het arrest d.d. 06.04.2017 van de Raad voor Vreemdelingenbewistingen (dat de ongegronde 

beslissing 9ter bevestigde) blijkt dat het niet om een actuele aandoening gaat maar om een aandoening 

waaraan betrokkene ook leed in het land van herkomst en waarvoor zij geen mantelzorg nodig heeft.  

Dus niettegenstaande het feit dat de zelfredzaamheid van betrokkene met 10 punten werd verminderd 

heeft zij geen mantelzorg nodig. Dit blijkt ook uit de beslissing van het CGVS d.d. 03.09.2018 waarin 

wordt gesteld dat: “(…) op zelfstandige wijze op een appartement in Verviers woonde, dat u af en toe 

met de trein vanuit Verviers naar Turnhout reisde om er uw zus op te zoeken, en dat u ging wandelen in 

het park. Dergelijke verklaringen gaan lijnrecht in tegen de door u neergelegde attesten betreffende uw 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

functiebeperking.”. Dit wordt verder bevestigd door de informatie die zich in het administratief dossier 

bevindt. Niettegenstaande haar zus, mevrouw A. L. (…) (R.R. (…)), ook in België verblijft, hebben zij 

slechts een zeer korte periode samengewoond, namelijk van 17.12.2010 tot 07.11.2011. Betrokkene 

blijkt aldus perfect in staat om, niettegenstaande haar functiebeperking, zelfstandig op een appartement 

te wonen, zonder enig familielid in de nabije omgeving. Betrokkene toont niet aan dat zij enige vorm van 

hulp krijgt om dit mogelijk te maken. We stellen dus vast dat betrokkene niet aantoont dat er een 

dergelijke belemmering is in haar dagdagelijkse functioneren dat dit een buitengewone omstandigheid 

zou vormen. Volledigheidshalve merken we op dat haar zus niet over enig legaal verblijfsrecht in België 

beschikt.  

 

Verder wijzen we erop dat haar medische problematiek en bijhorende functiebeperking reeds ten gronde 

werden onderzocht door de bevoegde dienst in het kader van haar aanvraag 9ter maar dat deze 

aanvraag ongegrond werd afgesloten op 17.03.2015 en bovendien gepaard ging met een bevel om het 

grondgebied te verlaten, haar betekend op 10.04.2015. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

bevestigde deze beslissing op datum van 06.04.2017. Hieruit blijkt dat betrokkene aan een niet actuele 

aandoening lijdt, met andere woorden ze heeft jarenlang met deze aandoening in het land van herkomst 

gewoond, waarvoor de noodzakelijke zorgen toegankelijk zijn in het land van herkomst en waarvoor 

geen mantelzorg nodig is. Bij huidige aanvraag 9bis worden slechts twee medische attesten voorgelegd 

die niet reeds werden voorgelegd bij de behandeling van haar aanvraag 9ter, met name het attest van 

dr. D. (…) van 26.06.2015 en van Dr. H. (…) d.d. 26.06.2015 . Echter, deze attesten gaan over dezelfde 

aandoening die reeds ten gronde werd onderzocht door de bevoegde dienst. Deze elementen kunnen 

dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid.  

 

Wat betreft de beweringen inzake de beschikbaar van de nodige zorgen in het land van herkomst, deze 

beschikbaarheid en toegankelijk werd onderzocht in het kader van haar aanvraag 9ter. De nodige 

zorgen voor betrokkene zijn beschikbaar en toegankelijk. Dit werd bevestigd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen in zijn arrest d.d. 07.04.2017. Betrokkene kan zich dan niet nuttig meer 

beroepen op dit element.  

 

Betrokkene beroept zich in dit kader tenslotte nog op het feit dat haar handicap het haar zeer moeilijk 

zou maken om alleen te reizen en dat de bevoegde diplomatieke post zich op ruim 2000 kilometer van 

haar woonplaats zou bevinden. Echter, de bewering dat zij moeilijk alleen kan reizen wordt niet 

ondersteund door enige vorm van bewijs. De voorgelegde medische attesten maken geen melding van 

een eventuele onmogelijkheid tot reizen. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid.  

 

Betrokkene haalt aan dat zij in haar land van herkomst geen onroerende goederen bezit waarin zij kan 

wonen en dat zij door haar handicap niet in staat is zelf een voldoende inkomen te verwerven. Zij is dus 

niet in staat om zichzelf te onderhouden en voor zichzelf te kunnen instaan. Echter, zoals hierboven 

reeds opgemerkt blijkt betrokkene perfect in staat voor zichzelf te kunnen instaan daar zij sinds eind 

2011 op zelfstandige wijze in een appartement woont, zonder enige aangetoonde hulp van buitenaf en 

zonder een familielid in de nabije omgeving (haar zus woont in Turnhout en betrokkene in Dison). 

Betrokkene maakt het dan ook niet aannemelijk dat zij in het land van herkomst niet voor zichzelf zou 

kunnen instaan. Verder 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 afwachting 

van een beslissing in het kader van haar aanvraag tot machtiging tot verblijf. Betrokkene verbleef 

immers ruim 41 jaar in Rusland en haar verblijf in België, haar integratie en opgebouwde banden 

kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met haar relaties in het land van herkomst. Het staat 

betrokkene om voor haar terugkeer een beroep te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie 

(IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. Ook beschikt de IOM over een 

Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en reïntegratie in het land van 

herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van 

inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: beroepsopleidingen, 

opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, kosten om informatie 

over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van tewerkstellingsbureaus, 

accommodatie/huur, extra bagage.  

 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat betrokkene sinds 2010 in België zou 

verblijven, dat zij meer dan vier jaar legaal verblijf zou hebben, dat zij Franse taallessen zou volgen, dat 

zij goede sociale contacten zou onderhouden in de lokale gemeenschap en dat zij een 

inschrijvingsattest Franse taallessen voorlegt evenals twee getuigenverklaringen, haar attest van 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

erkenning als persoon met een handicap, een vrijwilligersovereenkomst d.d. 20.12.2018 en een 

inschrijvingsfiche Franse taallessen) 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). 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekster heeft de Raad, overeenkomstig artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet, tijdig in 

kennis gesteld van haar wens om geen synthesememorie neer te leggen. Dienvolgens wordt de 

procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de vreemdelingenwet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“SCHENDING 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, EN SCHENDING VAN DE MATERIELE MOTIVERINGSPLICHT ALS ALGEMEEN 

BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR  

De bestreden beslissing stelt dat er geen buitengewone omstandigheid in hoofde van verzoekster kan 

worden weerhouden.  

De aanvraag van verzoekster (stuk 2) beroept zich op het bestaan van de volgende buitengewone 

omstandigheden in haar hoofde.  

“buitengewone omstandigheden  

Zoals hoger werd aangetoond, verblijft mevrouw A. (…) meer dan 4 jaren op legale wijze in België.  

De procedure op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet heeft bijna 4 jaren in beslag genomen. Haar 

asielprocedure en de procedure op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet samen heeft meer dan 4 

jaren geduurd.  

Deze termijnen zijn als onredelijk lang te beschouwen.  

Anderzijds heeft mevrouw A. (…) een ernstige handicap waarvoor zij medische zorgen behoeft. Deze 

handicap maakt het voor haar erg moeilijk om (alleen) te reizen. Bovendien bevindt de bevoegde 

Belgische diplomatieke post zich op ruim 2000 kilometer van Psedakh.  

Deze gegevens vormen in ruime mate buitengewone omstandigheden zoals bedoeld in artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, reden waarom de huidige aanvraag wordt ingediend bij 

de burgemeester van de plaats waar zij verblijft.”  

(zie aanvraag dd. 26 november 2015 – stuk 2))  

De bestreden beslissing beoordeelt de verschillende aangehaalde elementen elk afzonderlijk, maar 

maakt geen globale beoordeling van deze elementen tezamen. De bestreden beslissing stelt dat elk van 

deze afzonderlijke elementen niet volstaan als buitengewone omstandigheid, maar houdt er geen 

rekening mee dat het geheel van omstandigheden wel volstaan als buitengewone omstandigheid. Dit is 

kennelijk onredelijk.  

In casu dient in hoofde van verzoekster ontegensprekelijk worden vastgesteld:  

● Duur van de asielprocedure: eerste asielaanvraag 8 maanden, tweede asielaanvraag 3 jaar; tezamen 

3 jaar en 8 maanden    

● Duur van de behandeling aanvraag artikel 9ter Vreemdelingenwet: 3 jaar en 9 maanden    

● In totaal heeft verzoekster een legaal verblijf in België van 7 jaar en 5 maanden.    

● Verzoekster heeft een erkend handicap; de FOD Sociale Zekerheid heeft vastgesteld en erkend dat 

het verdienvermogen van verzoekster door de handicap wordt verminderd met meer dan 66% en dat 

haar zelfredzaamheid door de handicap verminderd wordt met 10 punten. (zie stuk 2) Het gaat dus om 

een ernstige handicap.  

Deze elementen worden niet opgenomen in een globale beoordeling. Een beoordeling van het bestaan 

van buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis vreemdelingenwet vereist niet alleen een 

beoordeling van elk van de in de aanvraag ingeroepen elementen afzonderlijk, maar tevens van het 

geheel van ingeroepen elementen.  

Door dit niet te doen schendt de bestreden beslissing artikel 9bis Vreemdelingenwet en de materiële 

motiveringsplicht.  

Anderzijds dient ook vastgesteld dat waar in de aanvraag de duur van het legaal verblijf wordt 

ingeroepen als buitengewone omstandigheid, de bestreden beslissing zich niet als dusdanig uitspreekt 

over de totale duur van het legaal verblijf. (7 jaar en 5 maanden)  
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In tegenstelling wat het attest van de FOD Sociale Zekerheid dd. 13 december 2013 stelt (stuk 3, 

gevoegd bij de aanvraag artikel 9bis van 26 november 2015 als stuk 10) beweert de bestreden 

beslissing dat verzoekster niet zou aantonen dat er een dergelijke belemmering is in haar dagdagelijkse 

functioneren dat dit een buitengewone omstandigheid zou vormen.  

Nochtans vermeldt het voorlegde attest van de FOD Sociale Zekerheid een duidelijke vermindering van 

de zelfredzaamheid in het dagdagelijkse functioneren op de volgende punten (stuk 3):  

- Zich verplaatsen  

- Eten of eten bereiden  

- Hygiëne en aankleden  

- Onderhoud van de woning en huishoudelijke taken  

- Zich bewust zijn van gevaren  

- Communicatie en sociale contacten  

Ook op dit punt is de motivering van de bestreden kennelijk onredelijk.  

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht dient te worden beoordeeld of de overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag om machtiging tot verblijf van verzoekers is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid 

tot het bestreden besluit is gekomen.  

Het is duidelijk dat de bestreden beslissing in onredelijkheid is tot stand gekomen. De materiële 

motiveringsplicht wordt dan ook geschonden.  

Door de aanvraag onontvankelijk te verklaren en te oordelen dat er geen buitengewone 

omstandigheden zijn in hoofde van verzoekers wordt ook artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen geschonden.  

Het middel is gegrond.” 

 

3.2. In de nota repliceert de verwerende partij het volgende: 

 

“Verzoekende partij haalt de schending aan van artikel 9 bs van de Vreemdelingenwet, alsook de 

schending van art. 2-3 van de wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

bestuurshandelingen, schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  

Luidens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan het een vreemdeling, in buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarde dat hij over een identiteitsdocument beschikt, worden toegestaan 

zijn aanvraag om machtiging tot verblijf te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België.  

Hieruit volgt dat enkel wanneer er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen 

van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd.  

Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de  

argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen.  

Verweerder laat gelden dat uit art. 9 Vreemdelingenwet, duidelijk blijkt dat dit wetsartikel een algemene 

regel is, ten aanzien waarvan artikel 9bis Vreemdelingenwet zich verhoudt als een restrictief toe te 

passen uitzondering. 

“als algemene regel geldt dus 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 (…)  

De mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen, als uitzonderingsbepaling, moet 

restrictief worden geïnterpreteerd.” (R.v.V.nr. 104.221 dd. 31.05.2013)  

De toepassing van artikel 9bis Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in:  

- 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 onontvankelijk 

worden verklaard;  

- 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 de verzoekende partij een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de gemachtigde van de Staatssecretaris na te gaan of de 

aanvraag wel regelmatig werd ingediend, en onder meer te weten of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden werden ingeroepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te 

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

de buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom verzoekende partij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in het land van herkomst 

heeft ingediend, niet werden aanvaard of bewezen.  

Uit de omstandige motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris de door verzoekende partij aangehaalde argumenten betreffende de ingeroepen 

buitengewone omstandigheden beantwoordt op kennelijk redelijke wijze.  

Voorts laat de verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 die de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat bij lezing van het inleidend 

verzoekschrift van verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij 

er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk te 

geven kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing.  

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekers het 

vereiste belang ontberen bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. R.v.St. 

nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.).  

In antwoord op verzoekende partij haar concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, laat 

verweerder gelden dat uit de omstandige motivering van de bestreden beslissing afdoende blijkt dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie na grondig en zorgvuldig onderzoek van 

verzoekende partij haar concrete situatie heeft geoordeeld dat de aanvraag tot verblijfsmachtiging 

overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard.  

Verweerder beklemtoont dat het loutere feit dat verzoekende partij meent dat zij volledig voldoet aan de 

voorwaarden om gemachtigd te worden tot een verblijf van meer dan drie maanden, uiteraard geenszins 

volstaat om afbreuk te doen aan de gedegen motivering van de bestreden beslissing.  

De bestreden beslissing luidt als volgt:  

“(…)” 

Verzoekende partij gaat er met haar kritieken aan voorbij dat wel degelijk rekening werd  

gehouden met de aangehaalde elementen van het dossier.  

De kritiek van verzoekende partij mist als zodanig feitelijke grondslag en verzoekende partij laat na aan 

te geven waarom de motieven niet afdoende zouden zijn, dan wel kennelijk onredelijk.  

Verzoekende partij slaagt er niet in de beoordeling van de bestreden beslissing dat geen buitengewone 

omstandigheden zijn aangetoond, te weerleggen. Verzoekende partij komt niet verder dan vage 

beweringen. Verzoekende partij toont met dergelijke vage kritiek geenszins de 

onwettigheid/onredelijkheid van de bestreden beslissing aan.  

De verweerder wijst er daarbij op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris een ruime beleidsvrijheid 

heeft bij het beoordelen of elementen, die worden aangevoerd in een aanvraag, buitengewone 

omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

Wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst, treedt hij niet 

op als rechter in hoger beroep die, op aanvraag van de rechtzoekende, de ware toedracht van de feiten 

gaat beoordelen.  

Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde van de Staatssecretaris in redelijkheid is kunnen komen tot de 

door hem gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke 

met die vaststelling onverenigbaar zijn.  

In het kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan 

gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan m.a.w. wanneer de beslissing 

kennelijk onredelijk is (R.v.V. nr. 14.410 van 25 juli 2008).  

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermag zich niet in de plaats te stellen van de gemachtigde 

van de Staatssecretaris, hetgeen verzoekende partij schijnbaar vergeet.  

Het loutere feit dat verzoeker het niet eens is met de bestreden beslissing volstaat niet om afbreuk te 

doen aan de motieven in de bestreden beslissing.  

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat verzoekende partij haar aanvraag onontvankelijk 

diende te worden verklaard.  

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels.” 

 

3.3.1. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is 

in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 
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De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet.  

 

3.3.2. Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

Minister of zijn gemachtigde.  

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

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

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

 

Artikel 9bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 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.  

De voorwaarde dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op:  

– de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een 

overeenkomstig artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

toelaatbaar cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een verwerpingsarrest 

inzake het toegelaten beroep is uitgesproken;  

– de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in België, op 

geldige wijze aantoont.  

§ 2 Onverminderd de andere elementen van de aanvraag, kunnen niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard:  

1° elementen die reeds aangehaald werden ter ondersteuning van een asielaanvraag in de zin van de 

artikelen 50, 50bis, 50ter en 51 en die verworpen werden door de asieldiensten, met uitzondering van 

elementen die verworpen werden omdat ze vreemd zijn aan de criteria van de Conventie van Genève, 

zoals bepaald in artikel 48/3, en aan de criteria voorzien in artikel 48/4 met betrekking tot de subsidiaire 

bescherming of omdat de beoordeling ervan niet behoort tot de bevoegdheid van die instanties;  

2° elementen die in de loop van de procedure ter behandeling van de asielaanvraag in de zin van artikel 

50, 50bis, 50ter en 51 hadden moeten worden ingeroepen, aangezien zij reeds bestonden en gekend 

waren voor het einde van deze procedure;  

3° elementen die reeds ingeroepen werden bij een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging 

tot verblijf in het Rijk met uitzondering van de elementen die werden aangehaald in het kader van een 

aanvraag die als onontvankelijk werd beoordeeld wegens het ontbreken van de vereiste 

identiteitsdocumenten of wegens het niet of niet volledig betalen van de retributie zoals vastgelegd in 

artikel 1/1 en met uitzondering van de elementen aangehaald in eerdere aanvragen waarvan afstand 

werd gedaan;  

4° elementen die ingeroepen werden in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter.  

§ 3 De aanvraag om machtiging tot verblijf in het Rijk wordt louter beoordeeld op grond van de laatst 

ingediende aanvraag die door de burgemeester of zijn gemachtigde werd overgezonden aan de minister 

of aan zijn gemachtigde. De vreemdeling die een nieuwe aanvraag indient wordt geacht afstand te doen 

van de eerder ingediende hangende aanvragen.” 

 

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 

aanvragen 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 
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verblijfsmachtiging te verkrijgen. De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt met 

andere woorden een dubbel onderzoek in: 

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

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 staatssecretaris c.q. de minister 

over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond was om verzoekers een voorlopige verblijfsmachtiging 

toe te kennen, diende de verwerende partij na te gaan of de aanvraag van verzoekster wel regelmatig 

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

aanvraag van de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. 

 

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

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn aanvraag bij de diplomatieke dienst in het buitenland in te 

dienen. Uit zijn uiteenzetting moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

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

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

aanvraag om machtiging tot verblijf in haar land van oorsprong heeft ingediend, niet werden aanvaard of 

bewezen. 

 

3.3.3. In haar aanvraag van 4 december 2015 heeft verzoekster het volgende aangehaald inzake de 

buitengewone omstandigheden:  

 

- Zij heeft meer dan 4 jaar op legale wijze in België verbleven nu haar procedure op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet bijna 4 jaar in beslag heeft genomen en deze procedure en haar 

asielprocedure samen meer dan 4 jaar hebben geduurd, wat als een onredelijk lange termijn dient 

te worden beschouwd. 

- Zij heeft een ernstige handicap waarvoor zij medische zorgen behoeft, deze handicap maakt het 

voor haar erg moeilijk om (alleen) te reizen en bovendien bevindt de bevoegde Belgische 

diplomatieke post zich op ruim 2000 kilometer van Psedakh. 

 

In de bestreden beslissing wordt hierop geantwoord zoals weergegeven onder punt 1. van dit arrest. 

 

3.3.4. Verzoekster voert aan dat de bestreden beslissing de elementen die zij in haar aanvraag 

aanhaalt, afzonderlijk beoordeelt maar dat er geen globale beoordeling wordt gemaakt van deze 

elementen tezamen. Verzoekster stelt vast dat in de bestreden beslissing wordt uiteengezet dat de door 

haar ingeroepen elementen afzonderlijk niet volstaan als buitengewone omstandigheid. Verzoekster is 

de overtuiging toegedaan dat het geheel van omstandigheden wel volstaat als buitengewone 

omstandigheid. Verzoekster stipt aan dat haar eerste asielaanvraag 8 maanden heeft geduurd, haar 

tweede drie jaar, tezamen duurden haar asielprocedures 3 jaar en 8 maanden. Verzoekster wijst tevens 

op de duur van de behandeling van haar aanvraag in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, deze bedraagt 3 jaar en 9 maanden. Ten slotte wijst verzoekster erop dat ze een 

erkende handicap heeft en de FOD Sociale Zekerheid heeft vastgesteld dat haar verdienvermogen ten 

gevolge daarvan is verminderd met meer dan 66% en haar zelfredzaamheid is verminderd met 10 

punten. Verzoekster voert aan dat deze elementen niet werden opgenomen in een globale beoordeling. 

 

De Raad wijst erop dat uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de 

bevoegde minister (hierna: de gemachtigde) alle elementen in het geheel in overweging heeft genomen 

in een globale beoordeling maar heeft geoordeeld dat de aangehaalde elementen geen buitengewone 

omstandigheid vormen waarom verzoekster haar aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen 

in het buitenland. Voorts verduidelijkt verzoekster geenszins op welke wijze de duur van haar legaal 

verblijf en haar verminderd verdienvermogen en haar verminderde zelfredzaamheid, elementen 

waarover de gemachtigde gemotiveerd heeft waarom hij deze niet aanvaard heeft als buitengewone 

omstandigheid, in samenhang met elkaar wel degelijk zouden aantonen dat er sprake is van 

buitengewone omstandigheden.  
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3.3.5. Verzoekster werpt op dat zij in haar aanvraag de duur van haar legaal verblijf als buitengewone 

omstandigheid heeft ingeroepen en de bestreden beslissing zich als dusdanig niet uitspreekt over de 

totale duur van het legaal verblijf, zijnde 7 jaar en 5 maanden.  

 

In de bestreden beslissing wordt in dit verband het volgende uiteengezet:  

 

“Betrokkene wist dat haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure 

en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Haar eerste asielaanvraag werd 

afgesloten op 17.08.2010 met een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire bescherming 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene diende op datum van 15.06.2011 een 

aanvraag in op basis van artikel 9ter. Deze aanvraag werd ongegrond afgesloten op datum van 

17.03.2015 en ging gepaard met een bevel om het grondgebied te verlaten, haar betekend op 

10.04.2015. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten en verbleef illegaal in België tot zij op datum van 20.01.2016 een tweede asielaanvraag 

indiende. Haar tweede asielaanvraag werd afgesloten op 23.01.2019 met een weigering van 

vluchtelingenstatus en van subsidiaire bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

De duur van de procedures – namelijk acht maanden voor de eerste en drie jaar voor de tweede – was 

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

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

(Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000)  

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat haar procedure 9ter, samen met haar eerste asielprocedure, 

geleid heeft tot meer dan vier jaar legaal verblijf en dat de gevoerde procedures als langdurig te 

beschouwen zijn. Echter, betrokkene diende te weten dat het attest van immatriculatie geen verblijfstitel 

is maar enkel een proceduredocument dat bewijst dat een aanvraag om verblijfsmachtiging om 

medische redenen ontvankelijk verklaard is en nog in behandeling is. Het feit dat er een zekere 

behandelingsperiode is van een asielaanvraag of een aanvraag conform artikel 9ter, geeft aan 

betrokkene ipso facto geen recht op verblijf (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000).” 

 

En 

 

“De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat betrokkene sinds 2010 in België zou 

verblijven, dat zij meer dan vier jaar legaal verblijf zou hebben, (…)) 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).” 

 

Verzoekster maakt geen gewag van door haar doorlopen verblijfsprocedures waarmee de gemachtigde 

in de bestreden beslissing geen rekening zou hebben gehouden. 

 

In de bestreden beslissing wordt over de lange duur van het verblijf van verzoekster als volgt 

gemotiveerd: “De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat betrokkene sinds 2010 

in België zou verblijven, dat zij meer dan vier jaar legaal verblijf zou hebben, (…)) 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).” Deze 

motivering is in lijn met de rechtspraak van de Raad van State. Zo oordeelde de Raad van State in 

arrest nr. 198.769 van 9 december 2009, waarnaar de bestreden beslissing overigens ook verwijst, dat 

“omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in België, de 

lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben van vele 

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

verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend”. De omstandigheid dat 

verzoekster hierover een andere mening heeft dan de gemachtigde volstaat niet om aan te tonen dat dit 

motief kennelijk onredelijk, feitelijk niet correct, of in strijd met artikel 9bis van de vreemdelingenwet is. 

 

3.3.6. Verzoekster voert aan dat in de bestreden beslissing in weerwil van het door haar in het kader 

van haar machtigingsaanvraag voorgelegde attest van de FOD Sociale Zekerheid van 

13 december 2013 wordt uiteengezet dat zij niet zou aantonen dat er een dergelijke belemmering is in 

haar dagdagelijkse functioneren en dat dit een buitengewone omstandigheid zou vormen. Verzoekster 

laat gelden dat uit het attest van de FOD Sociale Zekerheid een duidelijke vermindering van de 

zelfredzaamheid in het dagdagelijkse functioneren blijkt inzake: zich verplaatsen, eten of eten bereiden, 

hygiëne en aankleden, onderhoud van de woning en huishoudelijke taken, zich bewust zijn van gevaren 
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en communicatie en sociale contacten. Verzoekster acht de motieven van de bestreden beslissing 

kennelijk onredelijk.  

 

In de bestreden beslissing wordt in dit verband als volgt gemotiveerd:  

 

“Betrokkene beroept zich op het feit dat zij een ernstige handicap heeft, met name dat haar 

verdienvermogen verminderd is met 66% en haar zelfredzaamheid met 10 punten. Echter, we merken 

op dat uit het arrest d.d. 06.04.2017 van de Raad voor Vreemdelingenbewistingen (dat de ongegronde 

beslissing 9ter bevestigde) blijkt dat het niet om een actuele aandoening gaat maar om een aandoening 

waaraan betrokkene ook leed in het land van herkomst en waarvoor zij geen mantelzorg nodig heeft. 

Dus niettegenstaande het feit dat de zelfredzaamheid van betrokkene met 10 punten werd verminderd 

heeft zij geen mantelzorg nodig. Dit blijkt ook uit de beslissing van het CGVS d.d. 03.09.2018 waarin 

wordt gesteld dat: “(…) op zelfstandige wijze op een appartement in Verviers woonde, dat u af en toe 

met de trein vanuit Verviers naar Turnhout reisde om er uw zus op te zoeken, en dat u ging wandelen in 

het park. Dergelijke verklaringen gaan lijnrecht in tegen de door u neergelegde attesten betreffende uw 

functiebeperking.”. Dit wordt verder bevestigd door de informatie die zich in het administratief dossier 

bevindt. Niettegenstaande haar zus, mevrouw A. L. (…) (R.R. (…)), ook in België verblijft, hebben zij 

slechts een zeer korte periode samengewoond, namelijk van 17.12.2010 tot 07.11.2011. Betrokkene 

blijkt aldus perfect in staat om, niettegenstaande haar functiebeperking, zelfstandig op een appartement 

te wonen, zonder enig familielid in de nabije omgeving. Betrokkene toont niet aan dat zij enige vorm van 

hulp krijgt om dit mogelijk te maken. We stellen dus vast dat betrokkene niet aantoont dat er een 

dergelijke belemmering is in haar dagdagelijkse functioneren dat dit een buitengewone omstandigheid 

zou vormen. Volledigheidshalve merken we op dat haar zus niet over enig legaal verblijfsrecht in België 

beschikt.” 

 

En 

 

“Verder wijzen we erop dat haar medische problematiek en bijhorende functiebeperking reeds ten 

gronde werden onderzocht door de bevoegde dienst in het kader van haar aanvraag 9ter maar dat deze 

aanvraag ongegrond werd afgesloten op 17.03.2015 en bovendien gepaard ging met een bevel om het 

grondgebied te verlaten, haar betekend op 10.04.2015. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

bevestigde deze beslissing op datum van 06.04.2017. Hieruit blijkt dat betrokkene aan een niet actuele 

aandoening lijdt, met andere woorden ze heeft jarenlang met deze aandoening in het land van herkomst 

gewoond, waarvoor de noodzakelijke zorgen toegankelijk zijn in het land van herkomst en waarvoor 

geen mantelzorg nodig is. Bij huidige aanvraag 9bis worden slechts twee medische attesten voorgelegd 

die niet reeds werden voorgelegd bij de behandeling van haar aanvraag 9ter, met name het attest van 

dr. D. (…) van 26.06.2015 en van Dr.H. (…) d.d. 26.06.2015 . Echter, deze attesten gaan over dezelfde 

aandoening die reeds ten gronde werd onderzocht door de bevoegde dienst. Deze elementen kunnen 

dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid.” 

 

Verzoekster betwist niet dat in het kader van haar aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet van 16 juni 2011, die op 17 maart 2015 ongegrond werd bevonden 

werd vastgesteld dat “zij geen mantelzorg nodig heeft”. Zoals in de bestreden beslissing ook wordt 

aangegeven, werd het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing verworpen bij ‘s Raads arrest met 

nummer 185 169 van 6 april 2017. Verder wordt in de bestreden beslissing verwezen naar de beslissing 

van de (adjunct-)commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 3 september 2018 

(bedoeld wordt: 31 augustus 2018) die vaststelde dat de verklaringen van verzoekster niet strookten met 

het door haar voorgelegde attest van de FOD Sociale Zekerheid van 13 december 2013. De 

gemachtigde stelt vervolgens vast dat verzoekster slechts gedurende een korte periode met haar zus 

heeft samengewoond en concludeert vervolgens uit al het voorgaande dat zij “perfect in staat (blijkt) om, 

niettegenstaande haar functiebeperking, zelfstandig op een appartement te wonen, zonder enig 

familielid in de nabije omgeving” en zij “niet aan(toont) dat zij enige vorm van hulp krijgt om dit mogelijk 

te maken.” Ook thans in het kader van haar verzoekschrift licht verzoekster niet in het minst toe welke 

hulp zij krijgt bij haar dagdagelijkse functioneren of in welke mate zij deze hulp thans zou ontberen. De 

Raad onderstreept nog dat de beslissing waarbij de machtigingsaanvraag op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet ongegrond werd bevonden, dateert van 17 maart 2015 en het door verzoekster 

voorgelegde attest van de FOD Sociale Zekerheid dateert van 13 december 2013. Gelet op al het 

voorgaande maakt verzoekster niet aannemelijk dat in de bestreden beslissing op grond van onjuiste 

feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze wordt vastgesteld dat zij “niet aantoont dat er een 

dergelijke belemmering is in haar dagdagelijkse functioneren dat dit een buitengewone omstandigheid 

zou vormen.”  
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Verzoekster betwist niet dat “haar medische problematiek en bijhorende functiebeperking reeds ten 

gronde werden onderzocht door de bevoegde dienst in het kader van haar aanvraag 9ter”. Verzoekster 

betwist niet dat deze aanvraag van 16 juni 2011 op 17 maart 2015 ongegrond werd bevonden en het 

beroep tot nietigverklaring van deze beslissing werd verworpen bij ‘s Raads arrest met nummer 185 169 

van 6 april 2017. Verzoekster maakt gelet op artikel 9bis, § 2, 4° van de vreemdelingenwet niet 

aannemelijk dat de gemachtigde op kennelijk onredelijke wijze tot de vaststelling komt dat “(d)eze 

elementen (zijnde: haar medische problematiek en bijhorende functiebeperking) (…) dan ook niet 

aanvaard (kunnen) worden als buitengewone omstandigheid.” 

 

3.3.7. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

bevoegde minister op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

3.3.8. Het enig middel is ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig augustus tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


