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 nr. 232 200 van 4 februari 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  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 en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 

28 oktober 2019 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 13 september 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 partijen op 26 september 2019 ter kennis gebracht. 

 

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 16 december 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

15 januari 2020. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van de eerste verzoekende partij, bijgestaan door advocaat E. 

VERSTRAETEN, die loco advocaat B. SOENEN eveneens verschijnt voor de tweede verzoekende partij 

en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, dienen op 30 april 2010 een verzoek om 

internationale bescherming in. 
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Op 1 september 2010 dienen verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) in. Op 12 oktober 2010 

wordt deze aanvraag ontvankelijk verklaard.  

 

Op 1 december 2010 beslist de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Bij arrest met nummer 56 998 van 28 februari 2011 weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan 

verzoekers. 

 

Op 2 september 2011 wordt de aanvraag van 1 september 2010 ongegrond bevonden. 

 

Op 27 september 2011 worden aan verzoekers bevelen gegeven om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). 

 

Op 27 december 2011 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van 

verzoekers beslissingen houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 

13quinquies).  

 

Op 29 oktober 2011 dienen verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet in. Op 29 oktober 2012 wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard.  

 

Op 7 november 2012 wordt aan verzoekster bevel gegeven om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering.  

 

Op 23 november 2012 wordt verzoekster gerepatrieerd.  

 

Op 23 augustus 2018 dienen verzoekers een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in. 

 

Op 13 september 2019 wordt deze aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is de bestreden beslissing:  

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 23.08.2018 werd 

ingediend door: 

 

Mijnheer F., A. (…) (R.R.: xxx) 

geboren te G. (…) op (…).1983 

+ mevrouw: P. T. (…) (R.R.: xxx) 

Geboren te G. (…) op (…).1980 

Beide nationaliteit: Armenië 

adres: (…) 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is.  

 

Reden(en):  

 

Ter ondersteuning van hun aanvraag om machtiging tot verblijf, beroepen betrokkenen zich op de 

instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 

15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 

198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie 

niet meer van toepassing. Er dient trouwens te worden benadrukt dat de Raad van State in een later 

arrest (RvS 10 oktober 2012, nr 220.932) uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de instructie van 19 juli 2009 

‘integraal is vernietigd’ en dat de discretionaire bevoegdheid waarover de Staatssecretaris krachtens 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet beschikt geen reden vormt om zich alsnog op de criteria van de 

vernietigde instructie van 19 juli 2009 te steunen.  
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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 02.03.2011 met een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire 

bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Na het afsluiten van hun aanvraag art. 

9ter en 9bis werd hen op 27.12.2011 een 13quinquies opgemaakt, aan betrokkenen betekend op 

30.12.2011. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten en verblijven sindsdien illegaal in België. De duur van de asielprocedure – namelijk minder dan 

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

 

Betrokkenen halen aan dat zij onafgebroken sinds 29.04.2010 in België zouden verblijven. Dit element 

kan niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkenen hebben zich al die tijd 

bewust genesteld in illegaal verblijf. Bovendien werd hen op 30.12.2011 een bevel om het grondgebied 

te verlaten betekend. Het principe wordt gehanteerd dat betrokkenen in eerste instantie de verplichting 

hadden om zelf gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkenen dienden 

alles in het werk te stellen om aan hun wettelijke verplichting om het land te verlaten te voldoen en 

bijgevolg dienden zij in de eerste plaats zelf alle stappen te ondernemen om rechtstreeks of via een 

derde land naar hun herkomstland terug te keren of naar een land waar zij kunnen verblijven. Uit de 

studie van het administratief dossier is daarop gebleken dat mevrouw op 05.12.2012 gerepatrieerd werd 

naar het land van herkomst. Wanneer betrokkene opnieuw naar België is gekomen blijkt niet uit het 

dossier. Bovendien werd er niets meer teruggevonden in het dossier van betrokkenen tot het indienen 

van onderhavige aanvraag art. 9bis. De loutere bewering dat zij aldus lange tijd in België zouden 

verblijven kan aldus niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid daar betrokkenen zelf 

verantwoordelijk zijn voor deze situatie door zich te nestelen in illegaal verblijf.  

 

Het feit dat betrokkenen een visum dienen aan te vragen in Moskou - Rusland, vormt geen 

buitengewone omstandigheid. Regelmatig zijn er Armenen die een aanvraag indienen via de Belgische 

diplomatieke of consulaire post in Moskou. Bovendien staven betrokkenen de bewering dat zij geen 

verblijfstitel zou verkrijgen die hen zou toelaten op legale wijze in Moskou te verblijven, met geen enkel 

bewijsstuk.  

 

Betrokkenen menen verder dat zij zich in een prangende humanitaire situatie zouden bevinden. Echter, 

betrokkenen tonen op geen enkele wijze aan dat zij niet tijdelijk zouden kunnen terugkeren om zich zo in 

regel te brengen met de Belgische immigratiewetgeving.  

 

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

land van herkomst of land van gewoonlijk verblijf om aldaar een machtiging aan te vragen niet in 

disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om 

terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een 

eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

met zich meebrengt. Bovendien merken wij op dat zowel mijnheer als mevrouw het grondgebied dienen 

te verlaten. Dus van een scheiding van het kerngezin is eigenlijk geen sprake. Volledigheidshalve 

merken wij nog op dat betrokkenen niet aantonen dat zij alhier dermate nauwe banden zouden 

onderhouden met vrienden en of andere kennissen die onder de bescherming van art. 8 EVRM zouden 

moeten vallen. Ter staving van hun sociale banden leggen betrokkenen heel wat geloofsbrieven voor 

die echter niet getuigen van relaties die van die aard en intensiteit zijn dat zij in casu zouden vallen 

onder de bescherming van aritkel 8 EVRM. Een schending van artikel 8 van het EVRM blijkt dan ook 

niet. Wij merken tevens nog op dat de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post niet noodzakelijk leidt tot een definitieve verwijdering. Zij heeft enkel tot 

gevolg dat de betrokkene tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het 

ogenblik dat zij voldoen aan de in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. De tijdelijke verwijdering 

met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke 

bepalingen, verstoort het gezins-en privéleven van betrokkene niet in die mate dat er sprake zou zijn 

van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 19 februari, Gul/Zwitserland, 22 EHRM 228; EHRM 26 

juni 2014, nr. 71398/12, M.E.v.Zweden, par.100). Volledigheidshalve merken wij nog op dat in zijn arrest 

d.d. 27.05.2009 de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het volgende stelt: “De Raad wijst er verder 
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op dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene zou 

toelaten de bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste 

rechtspraak van de Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om 

zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van 

artikel 8 van het EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.658; RvS 13 

december 2005, nr. 152.639). De aanvraag kan in het land van gewoonlijk verblijf gebeuren.  

 

Ook de loutere vermelding van art. 10 en art. 11 van de Belgische Grondwet en naar artikel 4, artikel 7 

en artikel 33 van het Handvest betreffende de grondrechten van de Europese Unie, kan niet 

weerhouden worden vermits betrokkenen geen bewijzen leveren die op hun eigen persoon betrekking 

hebben, conform voornoemde artikels.  

 

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

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

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

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

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

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. De aanvraag kan in 

het land van herkomst gebeuren.  

 

Betrokkenen halen verder aan dat zij een heel grote kinderwens zouden hebben, dat zij al enige tijd in 

behandeling zijn voor fertiliteitsproblemen en dat zij alhier al verschillende pogingen hebben 

ondernomen om alsnog zwanger te worden. We dienen op te merken dat dit element niet kan aanvaard 

worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkenen tonen niet aan dat zij dergelijke 

behandelingen niet zouden kunnen doorlopen in hun land van herkomst en dat zij aldaar niet zouden 

kunnen geholpen worden. Ook de verwijzing naar het recht om een kind te krijgen, ook met medische 

assistentie, wordt niet geschonden. Betrokkenen tonen niet aan dat zij zich niet zouden kunnen laten 

helpen in hun land van herkomst. Bovendien merken wij op dat betrokkenen, indienen zij hun 

behandeling wensen verder te zetten in België, te allen tijde kunnen terugkeren maar dan dienen zij zich 

eerst in regel te brengen met de Belgische immigratiewetgeving. De aanvraag kan in het land van 

herkomst gebeuren. De verwijzing naar artikel 24 Handvest betreffende de grondrechten van de 

Europese Unie en art. 22bis Grondwet kunnen tevens niet weerhouden worden daar betrokkenen tot op 

heden geen kinderen hebben.  

 

Ook de verwijzing naar het vertrouwensbeginsel kan niet weerhouden worden daar betrokkenen niet 

aantonen op welke wijze dit vertrouwensbeginsel dan wel geschonden zou worden.  

 

De advocaat van betrokkenen verwijst ook naar een arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen,  omdat de situatie van de betrokkenen gelijkaardig zou zijn aan de situatie 

waarin deze arresten zijn geveld. Het is echter aan betrokkenen om deze overeenkomsten aan te tonen 

tussen hun eigen situatie en de situatie waarvan zij beweren dat ze vergelijkbaar is (Raad van State 

arrest 97.866 van 13/07/2001). Men kan er immers niet zonder meer van uitgaan dat de 

omstandigheden waarin betrokkenen verkeren analoog (of commensurabel) zijn met degene waaraan 

hij refereert.  

 

De overige elementen met betrekking tot de integratie van betrokkenen - nl. dat zij alhier reeds enkele 

jaren verblijven, dat zij alhier een sociaal netwerk zouden hebben opgebouwd, dat zij veel vrienden en 

kennissen zouden gemaakt hebben, dat zij verschillende getuigenverklaringen kunnen voorleggen, dat 

zij werkbereid zouden zijn, dat zij een werkbelofte kunnen voorleggen, dat zij duurzaam lokaal 

verankerd zouden zijn, dat zij ingeburgerd zouden zijn, dat zij de nodige attesten kunnen voorleggen, 

dat zij Nederlands spreken, dat zij de nodige taallessen gevolgd zouden hebben, dat zij alhier een huis 

huren, dat zij hun facturen steeds correct zouden betalen en, zij geloofsbrieven kunnen voorleggen en 

dat mijnheer alhier gedoopt is- hebben betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase niet 

behandeld. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een 

eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980. 

(…)” 

 

Op 13 september 2019 worden aan verzoekers bevelen gegeven om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). Tegen deze beslissingen wordt een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring ingediend bij de Raad. Deze zaken zijn gekend onder de nummers 239 139 en 239 158. 
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2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op van de vordering tot schorsing 

omdat verzoekers niet aantonen op basis van concrete gegevens een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel te zullen ondervinden bij de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna 

volgt zal blijken dat het beroep tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. Het is bijgevolg niet vereist 

deze exceptie te beantwoorden. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekers voeren een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“- Schending van het artikel 9bis Vreemdelingenwet ; 

- Schending van het artikel 62 Vreemdelingenwet - materiële en formele motiveringsverplichting ; 

- Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen ; 

- Schending van het zorgvuldigheids- en vertrouwensbeginsel ; 

- Schending van het artikel 8 E. V.R.M. 

4.1 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

Er kan waargenomen worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken de verblijfsaanvraag van de 

verzoekende partijen als onontvankelijk afwijst omdat er geen buitengewone omstandigheden zouden 

zijn om de aanvraag via de gemeente in België in te dienen. 

Overeenkomstig het artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. 

Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten 

worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. 

4.2. 

De verzoekers wensen de aandacht te vestigen op het gegeven dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

motiveert dat talloze elementen slechts beoordeeld kunnen worden in de fase ten gronde. 

"De overige elementen met betrekking tot de integratie van betrokkenen – nl. dat zij alhier reeds enkele 

jaren verblijven, dat zij alhier een sociaal netwerk zouden hebben opgebouwd, dat zij veel vrienden en 

kennissen zouden gemaakt hebben, dat zij verschillende getuigenverklaringen kunnen voorleggen, dat 

zij werkbereid zouden zijn, dat zij een werkbelofte kunnen voorleggen, dat zij duurzaam lokaal 

verankerd zouden zijn, dat zij ingeburgerd zouden zijn, dat zij de nodige attesten kunnen voorleggen, 

dat zij Nederlands spreken, dat zij de nodige taallessen gevolgd zouden hebben, dat zij alhier een huis 

huren, dat zij hun facturen steeds correct zouden betalen en, zij geloofsbrieven kunnen voorleggen en 

dat mijnheer alhier gedoopt is - hebben betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase niet 

behandeld. De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een 

eventueel onderzoek conform art. 92 van de wet van 15.12.1980." 

Verzoekers fertiliteitsproblemen daarentegen worden door de Dienst Vreemdelingenzaken in een apart 

onderdeel belicht in de bestreden beslissing. 

Dit alleen toont aan dat de Dienst Vreemdelingenzaken beseft dat deze problematiek wel degelijk een 

buitengewone omstandigheid kan uitmaken. 

De Dienst Vreemdelingenzaken motiveert hieromtrent het volgende : 

"Betrokkenen halen verder aan dat zij een heel grote kinderwens zouden hebben, dat zij al enige tijd in 

behandeling zijn voor fertiliteitsproblemen en dat zij alhier al verschillende pogingen hebben 

ondernomen om alsnog zwanger te worden. We dienen op te merken dat dit element niet kan aanvaard 

worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkenen tonen niet aan dat zij dergelijke 

behandelingen niet zouden kunnen doorlopen in hun land van herkomst en dat zij aldaar niet zouden 

kunnen geholpen worden. Ook de verwijzing naar het recht om een kind te krijgen, ook met medische 

assistentie, wordt niet geschonden. Betrokkenen tonen niet aan dat zij zich niet zouden kunnen laten 

helpen in hun land van herkomst. Bovendien merken wij op dat betrokkenen, indien zij hun behandeling 

wensen verder te zetten in België, te allen tijde kunnen terugkeren maar dan dienen zij zich eerst in 

regel te brengen met de Belgische immigratiewetgeving. De aanvraag kan in het land van herkomst 

gebeuren." 

De Dienst Vreemdelingenzaken motiveert dat de fertiliteitsproblemen uiteindelijk niet als buitengewoon 

element aanvaard worden omdat de verzoekers niet aantonen dat zij dergelijke behandelingen niet 

kunnen doorlopen in hun land van herkomst.  
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Tevens motiveert de Dienst Vreemdelingenzaken dat verzoekers te allen tijde kunnen terugkeren naar 

België indien zij in regel stellen met de Belgische immigratiewetgeving. 

4.3. 

Verzoekers dienen op te merken dat zij omwille van deze fertiliteitsproblemen uitdrukkelijk beriepen op 

het artikel 8 E.V.R.M. 

Zij vermeldden expliciet in het verzoekschrift tot regularisatie overeenkomstig het artikel 9bis Vw. : 

"(…) 

- d.3.1) 

Verzoekers hebben geen kinderen, doch zij hebben een uitermate sterke kinderwens. 

Zij proberen al acht jaar om kinderen te krijgen, doch helaas tot op heden zonder resultaat. 

Zo hebben zij al IVF procedures opgestart, inseminatie geprobeerd, maar zonder enig succes. 

Zij zijn nu aan het proberen om nieuwe onderzoeken op te starten bij het UZ Gent. 

Hun kinderwens is zeer groot. 

Zo leggen verzoekers een attest neer van hun dokterspraktijk te Harelbeke, die bevestigd dat 

verzoekers al sinds 2011 in behandeling zijn voor fertiliteitsproblemen bij verschillende gynaecologen: 

"Ondergetekende verklaart dat P. T. (…) (°(…)/1980) sedert 2011 in behandeling is voor 

fertiliteitsproblemen bij volgende gynaecologen: 

Dr. S. G. (…) 

Dr. T. J. (…) 

Dr. G. S. (…) 

Dr. V. K. N. (…) 

Prof. Dr. V. F. (…) 

Prof. Dr. D. P. (…)" 

(zie bijlage, stuk 27) 

 

Ook de huisartsenpraktijk van verzoekers is nauw betrokken bij hun situatie en zij kennen de familie ook 

al sinds 2011: 

"Geachte 

Ondertekende verklaart dat T. P. (…) ((…)/1980) en F. A. (…) ((…)/1983) bij mij op consultatie komen 

en in behandeling zijn sedert 11/02/2011. 

Patiënten zijn goed geïntegreerd in onze maatschappij en spreken behoorlijk Nederlands." 

(zie bijlage, stuk 28) 

 

-d.3.2.) 

Verzoekers leggen ook de nodige medische verslagen en attesten voor, ter staving van hun kinderwens. 

- 2011 :  Brief Poliklinische raadpleging 22/09/2011 ; 

- 2015 :  Brief AZ Groeninge Kortrijk, Centrum Gynaecologie dd. 11/09/2015 ; 

  Brief AZ Groeninge Kortrijk, Centrum Gynaecologie dd. 11/12/2015 ;  

- 2016:  Rapport Medisch Labo Bruyland dd. 26/07/2016 ; 

  Brief AZ Groeninge Kortrijk, Centrum Gynaecologie dd. 17/11/2016 ; 

- 2018:  Brief AZ Groeninge Kortrijk, Centrum Gynaecologie dd. 19/04/2018 ; 

  Analyse resultaten AZ Groeninge Kortrijk, Centrum Gynaecologie dd. 03/05/2018 ; 

  Brief AZ Groeninge Kortrijk, Centrum Gynaecologie dd. 06/05/2018 ; 

  Analyse resultaten AZ Groeninge Kortrijk, Centrum Gynaecologie dd. 29/06/2018 ; 

  Rapport Genetische Test UZ Gent dd. 18/07/2018 ; 

  (zie bijlage) 

Ook het AZ Groeninge van Kortrijk bevestigt hierbij dat verzoekster al een viertal jaar in behandeling is: 

"Hierbij verklaar ik, dokter in de geneeskunde, dat mevrouw P. T. (…) reeds een 4- tal jaar in 

behandeling is bij mij op gynaecologisch gebied. Het contact met patiënte verliep steeds op een correcte 

manier." (zie bijlage, stuk 39) 

-d.3.3.) 

Verzoekers hebben een zeer sterke kinderwens. 

De uiteenzetting hierboven staaft deze sterke kinderwens. 

Zij mogen dan nog geen kinderen hebben, toch dient het gezinsleven dat zij (in de toekomst) willen 

hebben, gerespecteerd te worden. 

Verzoekers beroepen zich aldus op artikel 8 EVRM en het respect op een gezinsleven. 

Het recht om een kind te krijgen, ook met medische assistentie, is een recht dat beschermd wordt door 

artikel 8 EVRM, zo heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld in de zaak S.H. 

e.a. tegen Oostenrijk: 
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"82. The Court considers that the right of a couple to conceive a child and to make use of medically 

assisted procreation for that purpose is also protected by Article 8, as such a choice is an expression of 

private and family life. Article 8 of the Convention therefore applies to the present case. " 

Het recht op procreatie is aldus beschermd onder artikel 8 EVRM en maakt dus deel uit van het respect 

voor privé- en gezinsleven. 

Verzoekers zijn nog steeds bezig met nieuwe onderzoeken, nu bij het UZ Gent. 

Hun recht op een privé- en gezinsleven dient aldus gerespecteerd te worden." 

4.4. 

Verzoekers tonen aan dat zij al heel lang bezig zijn om een kind te krijgen. 

Het recht om een kind te krijgen, ook met medische assistentie, is een recht dat beschermd wordt door 

artikel 8 EVRM, zo heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld in de zaak S.H. 

e.a. tegen Oostenrijk: 

"82. The Court considers that the right of a couple to conceive a child and to make use of medically 

assisted procreation for that purpose is also protected by Article 8, as such a choice is an expression of 

private and family life. Article 8 of the Convention therefore applies to the present case. " 

Het recht op procreatie is aldus beschermd onder artikel 8 E.V.R.M. en maakt dus deel uit van het 

respect voor privé- en gezinsleven. 

De Dienst Vreemdelingenzaken motiveert wel dat de verzoekers te allen tijde kunnen terugkeren naar 

België indien zij zich in regel stellen met de immigratiewetgeving maar verzoekers hebben hierop geen 

enkele garantie. 

Dit toont bijgevolg aan dat verzoekers wel degelijk over een buitengewoon element beschikken om hun 

aanvraag in ieder geval in België in te dienen. Verzoekers zijn bovendien al op leeftijd aan het komen 

waardoor hun kansen om nog zwanger te worden steeds meer zullen afnemen. 

Verzoekers citeren tot slot : 

"Betreft P. T. (…), °(…)-1980 

Patiënte ondergaat allerhande onderzoeken en behandelingen voor zwangerschap sedert 8 jaar. Tot nu 

toe geen succes, behalve éénmaal in oktober 2018 met als gevolg miskraam na 10 weken. 

Het is wenselijk en aanbevolen om deze onderzoeken in België verder te zetten omdat reeds zovele 

jaren onderzoek en behandeling naar fertiliteit in België gebeurde." 

(zie stuk 2 - medisch attest Dr. T. (…)) 

Verder : 

"Geachte mevrouw, mijnheer, 

Graag hierbij de gevraagde gegevens. 

Volgens het echtpaar verblijven zij sinds 2010 in België. Gedurende jaren opvolging en behandeling in 

AZ Groeninge, Kortrijk wegens zwangerschapswens (geen kinderen). 

In 2018 onderzoeken in UZ Gent waarna spontane zwangerschap (sept. 2018), jammer genoeg 

resulterend in miskraam op 10 weken. 

De zwangerschapswens is gehypothekeerd door onvoldoende geneeskundige benadering (2008) in 

Armenië. 

Momenteel in behandeling voor zwangerschapswens. Na voorgaande gegevens lijkt het mij medisch en 

humanitair niet aangewezen dit koppel onze Belgische zorgen te ontzeggen en hen over te laten aan 

buitenlandse geneeskunde." 

(zie stuk 3 - medisch attest Dr. K. (…)) 

Tot slot : 

"Patiënt: T. P. (…), °(…)1980 

(...) 

Bovengenoemde patiënte is sinds lange tijd in behandeling voor langdurige subfertiliteit. Het betreft een 

gemengd probleem: tubair en mannelijk. 

Aangezien er geen zwangerschap werd bekomen met intra-uteriene inseminaties, wordt er best terug 

overgegaan naar IVF/ICSI. 

Aangezien het koppel geen mutualiteit heeft, is dit zelf door hen te betalen. 

De voorgestelde IVF centra : CRG-Kortrijk-Brugge, UZ Gent of UZ VUB." 

(zie stuk 4 - medisch attest Dr. T. (…)) 

4.5. 

De verzoekende partijen hebben aldus een aanvraag tot machtiging tot verblijf ingediend op grond van 

het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet omwille van de buitengewone omstandigheden waarin zij 

verkeren. 

Het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

"§ 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 
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minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 

worden afgegeven. 

(...)" 

De buitengewone omstandigheden zijn niet gedefinieerd. 

Dit impliceert een grote discretionaire bevoegdheid waarbinnen de verwerende partij een oordeel kan 

vellen over het al dan niet aanwezig zijn van de buitengewone omstandigheden. 

Toch is er reeds uitvoerige rechtspraak waarop verzoekende partijen zich conform het 

vertrouwensbeginsel kan op beroepen om het begrip buitengewone omstandigheden in te vullen. 

De verwerende partij dient ook dan redelijk te zijn bij het beoordelen van de buitengewone 

omstandigheden. 

a) 

De Raad van State omschrijft buitengewone omstandigheden als deze die het onmogelijk of bijzonder 

moeilijk maken voor de vreemdeling om terug te keren naar het land van herkomst en eveneens 

onderstreept dat dit begrip niet mag verward worden met dat van de 'overmacht' (met name C.E., arrest 

nr. 88.076 van 20 juni 2000). 

"Considérant que des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980 précitée ne sont pas des circonstances de force majeure; qu'il suffit que l'intéressé 

démontre qu'il lui est impossible ou particulièrement difficile de retourner dans son pays d'origine ou 

dans un pays où il est autorisé au séjour; que le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par 

l'étranger doit être examiné par l'autorité dans chaque cas d'espèce. "  

(Zie het arrest gewezen door de Raad van State met nr. 99.769, dd. 10 oktober 2001). 

b) 

Bovendien dienen de buitengewone omstandigheden niet 'onvoorzienbaar' te zijn. 

De buitengewone omstandigheden mogen zelfs deels het gevolg zijn van het gedrag van de 

vreemdeling zelf, op voorwaarde dat deze zich gedraagt als een normaal zorgvuldig persoon die geen 

misbruik maakt door opzettelijk een situatie te creëren waardoor een repatriëring bemoeilijkt wordt. 

c) 

De verzoekende partijen hebben in hun aanvraag gewezen op de fertiliteitsproblemen en het artikel 8 

van het E.V.R.M. 

Dat deze elementen de onmogelijkheid of minstens de bijzondere moeilijkheid om terug te keren naar 

het land van herkomst aantonen, zodat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. De 

Dienst Vreemdelingenzaken motiveert wel dat de verzoekers te allen tijde kunnen terugkeren naar 

België indien zij zich in regel stellen met de immigratiewetgeving maar verzoekers hebben hierop geen 

enkele garantie. 

Onmogelijk kan volgehouden worden dat er een redelijke belangenafweging gebeurd is. 

Gelet op de aanwezige buitengewone omstandigheden kan onmogelijk geëist worden dat de 

verzoekende partijen naar Armenië zouden gaan om aldaar louter een formaliteit te vervullen. 

De bestreden beslissing is kennelijk onredelijk en niet in rechte en in feite verantwoord. 

De bestreden beslissing dient vernietigd te worden.” 

 

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

 

“In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- artikel 9bis van de Vreemdelingenwet;  

- artikel 62 van de Vreemdelingenwet;  

- de materiële en formele motiveringsplicht;  

- artikel 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

- het zorgvuldigheidsbeginsel;  

- het vertrouwensbeginsel;  

- artikel 8 EVRM.  

De verzoekende partij houdt een schending van voormelde bepalingen voor doordat het recht op 

procreatie beschermd wordt onder artikel 8 EVRM en derhalve deel uitmaakt van het respect voor privé- 

en gezinsleven. Zij zou bovendien geen garantie hebben om terug te keren naar België indien zij zich in 

hun land van herkomst in regel stellen met de immigratiewetgeving. Gezien de aanwezige 

buitengewone omstandigheden, meent de verzoekende partij dat van haar onmogelijk kan worden 

geëist dat zij naar Armenië zou gaan om aldaar louter een formaliteit te vervullen.  

Verweerder laat gelden dat de kritiek van de verzoekende partij niet kan worden aangenomen.  

Betreffende de vermeende schending van artikel 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991, artikelen die de 

formele motiveringsplicht betreffen, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend 

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar er ook in 
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slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft 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 verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.).  

Verder stelt de verweerder vast dat verzoekende partij een schending opwerpt van zowel de formele als 

de materiële motiveringsplicht, terwijl nochtans het tegelijk aanvoeren van een schending van de 

formele én de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke 

formele motivering het de betrokkene onmogelijk maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht 

geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 20.12.2001).  

Wanneer verzoekende partij in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting 

aan te voeren, betekent dit dat van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen werden ondervonden. 

De verweerder zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre de verzoekende partij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert.  

Verwerende partij benadrukt dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag onontvankelijk werd 

verklaard. Het hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat de verzoekende partij geen 

buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen die kunnen rechtvaardigen dat de aanvraag in België 

wordt ingediend.  

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 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 Minister 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.  

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. 

In de aanvraag heeft verzoekende partij trouwens zelf het onderscheid gemaakt tussen elementen die 

de buitengewone omstandigheden en aldus de ontvankelijkheidsfase betreffen en elementen die de 

gegrondheidsfase van het te voeren onderzoek betreffen.  

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

door verzoekende partij aangehaalde argumenten betreffende de ingeroepen buitengewone 

omstandigheden beantwoordt op kennelijk redelijke wijze.  

Deze overwegingen laten verzoekende partij toe om te achterhalen om welke redenen de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging door de gemachtigde van de Minister onontvankelijk wordt geacht.  
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Verweerder herhaalt in dit kader dat de gemachtigde van de Minister 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 Minister 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 Minister, hetgeen verzoekende partij schijnbaar vergeet. Een loutere herhaling van de in de 

aanvraag ingeroepen elementen kan bijgevolg in geen geval leiden tot de nietigverklaring van de in casu 

bestreden beslissing.  

De verzoekende partij levert in haar verzoekschrift kritiek op de bestreden beslissing omdat het recht om 

een kind te krijgen, ook met medische assistentie, beschermd zou zijn door artikel 8 EVRM. De 

verzoekende partij verduidelijkt dat zij gedurende verschillende jaren medisch begeleid wordt voor 

fertiliteitsproblemen.  

Verweerder merkt dienaangaande op dat uit lezing van de omstandige motivering van de bestreden 

beslissing blijkt dat door de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Asiel 

en Migratie rekening werd gehouden met de door de verzoekende partij aangehaalde 

fertiliteitsproblemen en het recht om een kind te krijgen (ook met medische assistentie), doch werd 

vastgesteld dat dit element niet aanvaard kan worden als een buitengewone omstandigheid:  

“Betrokkenen halen verder aan dat zij een heel grote kinderwens zouden hebben, dat zij al enige tijd in 

behandeling zijn voor fertiliteitsproblemen en dat zij alhier al verschillende pogingen hebben 

ondernomen om alsnog zwanger te worden. We dienen op te merken dat dit element niet kan aanvaard 

worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkenen tonen niet aan dat zij dergelijke 

behandelingen niet zouden kunnen doorlopen in hun land van herkomst en dat zij aldaar niet zouden 

kunnen geholpen worden. Ook de verwijzing naar het recht om een kind te krijgen! ook met medische 

assistentie, wordt niet geschonden. Betrokkenen tonen niet aan dat zij zich niet zouden kunnen laten 

helpen in hun land van herkomst. Bovendien merken wij op dat betrokkenen, indienen zij hun 

behandeling wensen verder te zetten in België, te allen tijde kunnen terugkeren maar dan dienen zij zich 

eerst in regel te brengen met de Belgische immigratiewetgeving. De aanvraag kan in het land van 

herkomst gebeuren. De verwijzing naar artikel 24 Handvest betreffende de grondrechten van de 

Europese Unie en art. 22bis Grondwet kunnen tevens niet weerhouden worden daar betrokkenen tot op 

heden geen kinderen hebben.”  

Met haar kritiek gaat de verzoekende partij niet in op de gedegen motieven van de bestreden beslissing 

en doet hieraan dan ook geen afbreuk. Het loutere feit dat de verzoekende partij de mening is 

toegedaan dat de fertiliteitsproblemen en de medische behandeling hiervoor wel degelijk een 

buitengewone omstandigheid uitmaken, toont niet aan dat de gemachtigde van de Minister op kennelijk 

onredelijke wijze of uitgaande van de onjuiste motieven geoordeeld heeft.  

Verweerder vervolgt dat de verzoekende partij evenmin kan worden gevolgd alwaar zij laat uitschijnen 

dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van artikel 8 EVRM.  

Verweerder benadrukt vooreerst dat niet kan worden ingezien hoe een beslissing die geen beëindiging 

van een verblijfsrecht, noch een verwijderingsmaatregel inhoudt, een breuk van de gezinsrelaties tot 

gevolg zou kunnen hebben.  

Zie ook:  

“Er wordt herhaald dat door een gebrek aan verwijderingsmaatregel een schending van het gezins- 

en/of privéleven niet aan de orde is en beschouwingen daaromtrent aldus niet dienstig zijn.” (R.v.V. nr. 

88 895 van 3 oktober 2012)  

Louter volledigheidshalve wijst verweerder er nog op dat artikel 8 van het EVRM als volgt luidt:  

"(…)” 

Verweerder wijst er vooreerst op dat de bestreden beslissing voor het geheel gezin geldt en derhalve 

zowel verzoeker als verzoekster het grondgebied moeten verlaten. De bestreden beslissing heeft dan 

ook niet tot gevolg dat de gezinscel verbroken wordt.  

Zie in die zin:  

“Voor zover uit hun betoog blijkt dat verzoekers artikel 8 EVRM geschonden achten, dient de Raad vast 

te stellen dat de bestreden beslissing geldt voor het hele gezin en dan ook niet kan ingezien worden hoe 

de bestreden beslissing ‘het gezin van verzoekers ontwricht’.” (R.v.V. nr. 110.110 dd. 19.09.2013) 

En ook:  
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“Verzoeker kan dan ook niet worden gevolgd waar hij stelt dat de bestreden beslissing ertoe leidt dat de 

gezinscel zou worden verbroken. Zowel verzoeker als zijn echtgenote kregen immers beiden een 

weigeringsbeslissing.” (R.v.V. nr. 132.810 dd. 05.11.2014)  

De verzoekende partij toont bovendien niet aan dat zij de behandelingen naar aanleiding van de 

fertiliteitsproblemen niet zouden kunnen doorlopen in het land van herkomst en aldaar niet kan worden 

geholpen.  

In zoverre de verzoekende partij in haar verzoekschrift verwijst naar een medisch attest van dr. K. (…) 

benadrukt verweerder dit attest niet aan de gemachtigde van de Minister ter kennis was gebracht op het 

ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing, zodat deze geen rekening heeft kunnen houden 

met dit attest, dat pas in het kader van onderhavige procedure wordt voorgelegd.  

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007).  

In het middel van verzoekende partij is met deze regel geen rekening gehouden, waardoor het 

geenszins tot de beoogde nietigverklaring kan leiden.  

Daarenboven, indien de verzoekende partij haar behandeling wenst verder te zetten in België, kan zij te 

allen tijde terugkeren op voorwaarde dat zij zich in regel brengen met de Belgische 

immigratiewetgeving.  

Geheel terecht oordeelde de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en 

Asiel en Migratie dan ook dat de fertiliteitsproblemen en de behandeling die daartoe genoten werd niet 

aanvaard kan worden als een buitengewone omstandigheid en de verwijzing naar het recht om een kind 

te krijgen, ook met medische assistentie, niet geschonden wordt.  

Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen.  

De verweerder laat, ten overvloede en strikt subsidiair, gelden dat in casu geen toetsing aan de hand 

van artikel 8, tweede lid EVRM dient te gebeuren.  

Immers heeft de verzoekende partij voor de eerste keer om toelating verzocht en betreft de bestreden 

beslissing geen weigering van een voortgezet verblijf.  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 EVRM dient te 

gebeuren indien het om een eerste toelating gaat.  

In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de 

staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 

november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets 

uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37).  

“Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.”  

(zie onder andere R.v.V. nr. 71 430 van 7 december 2011)  

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden.  

Verweerder herhaalt dat er niet wordt aangetoond dat de verzoekende partij de behandelingen voor de 

fertiliteitsproblemen niet kan doorlopen in haar land van herkomst.  

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM niet worden aangenomen.  

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verweerder op dat het EHRM inzake immigratie er bij 

diverse gelegenheden aan heeft herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een 

vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te 

komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM 

kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de 

door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om 

de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is 

het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de 

uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 

12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 

67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen 
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dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie 

R.v.St. nr. 40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.).  

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007).  

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.)  

De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te komen 

en er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet 

opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007, R.v.V. nr. 

4.070 dd. 27.11.2007). 

De schending van artikel 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.  

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Minister geheel terecht, en binnen de hem ter zake 

toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk diende te worden verklaard.  

De gemachtigde van de Minister 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.  

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting waarvan de verzoekende partij de schending aanvoert.  

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 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. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

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

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat 

dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid vormen waarom verzoekers de 

aanvraag niet kunnen indienen via de gewone procedure namelijk via de diplomatieke of consulaire post 

bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. Verzoekers maken niet 

duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische 

en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn 

aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

3.3.2. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissing kennen, zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekers bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoeren, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. 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. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet en van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM). 

 

3.3.3. Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“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 

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. 
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2. wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven. Desbetreffend beschikt de minister over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

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

toe te kennen, diende de verwerende partij na te gaan of de aanvraag van verzoekers 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, dit betekent dat de 

buitengewone omstandigheden die verzoekers hebben ingeroepen om te verantwoorden waarom zij 

geen aanvraag om machtiging tot verblijf in hun land van oorsprong hebben ingediend, niet werden 

aanvaard of bewezen. 

 

3.3.4. In hun aanvraag van 23 augustus 2018 hebben verzoekers het volgende aangehaald inzake de 

buitengewone omstandigheden: 

 

- verzoekers verblijven onafgebroken in België sinds 29 april 2010, dit is al meer dan acht jaar; 

- hun langdurige verblijfsprocedures en hun lang legaal verblijf, verzoekers verwijzen in dit verband naar 

de door hen doorlopen asielprocedure en de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en hun eerste aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet; 

- verzoekers beschikken niet over een verblijfstitel in een ander land dan Armenië, zij kunnen ook in 

Armenië geen aanvraag indienen want daar is geen diplomatieke post; 

- verzoekers bevinden zich in een prangende humanitaire situatie en zijn duurzaam lokaal verankerd; 

- hun uitgebreid sociaal netwerk, verzoekers hebben in al die jaren dat zij hier wonen vele vrienden en 

kennissen gemaakt en zij leggen verschillende geloofsbrieven voor;  

- verzoeker heeft een werkbelofte en kan in geval van regularisatie onmiddellijk aan de slag;  

- hun integratie, die zij weliswaar zelf hebben gecreëerd maar waarvan zij geen misbruik hebben 

gemaakt. Zij verwijzen in dit verband naar het arrest van de Raad met nummer 122 728 van 

18 april 2014. 

 

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

 

3.3.5. Verzoekers verwijzen naar hun fertiliteitsproblemen en naar wat zij in hun aanvraag daarover 

hebben uiteengezet en beroepen zich in dit verband op artikel 8 van het EVRM. Zij citeren uit een aantal 

medische attesten. Verzoekers voeren aan dat het recht om een kind te krijgen ook met medische 

assistentie een recht is dat beschermd wordt door artikel 8 van het EVRM. Zo oordeelde het EHRM in 

de zaak S.H. en andere t. Oostenrijk, nr. 57813/00 van 3 november 2011 in paragraaf 82 dat het recht 

voor een koppel om zwanger te worden en daarbij voor dat doel gebruik te maken van medische 

assistentie voor de voortplanting beschermd wordt door artikel 8 van het EVRM. Verzoekers werpen nog 

op dat waar in de bestreden beslissing wordt uiteengezet dat zij kunnen terugkeren naar België indien 

zij zich in de regel stellen met de immigratiewetgeving zij hiertoe geen enkele garantie hebben. 

Verzoekers menen dat zij aldus wel degelijk over een buitengewoon element beschikken om hun 

aanvraag in België in te dienen. Verzoekers merken nog op dat zij al op een leeftijd zijn waarop hun 

kansen om nog zwanger te worden steeds meer zullen afnemen.  

 

In de bestreden beslissing wordt over de fertiliteitsproblemen van verzoekers als volgt gemotiveerd:  

 

“Betrokkenen halen verder aan dat zij een heel grote kinderwens zouden hebben, dat zij al enige tijd in 

behandeling zijn voor fertiliteitsproblemen en dat zij alhier al verschillende pogingen hebben 

ondernomen om alsnog zwanger te worden. We dienen op te merken dat dit element niet kan aanvaard 

worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkenen tonen niet aan dat zij dergelijke 

behandelingen niet zouden kunnen doorlopen in hun land van herkomst en dat zij aldaar niet zouden 

kunnen geholpen worden. Ook de verwijzing naar het recht om een kind te krijgen, ook met medische 

assistentie, wordt niet geschonden. Betrokkenen tonen niet aan dat zij zich niet zouden kunnen laten 

helpen in hun land van herkomst. Bovendien merken wij op dat betrokkenen, indienen zij hun 
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behandeling wensen verder te zetten in België, te allen tijde kunnen terugkeren maar dan dienen zij zich 

eerst in regel te brengen met de Belgische immigratiewetgeving. De aanvraag kan in het land van 

herkomst gebeuren. De verwijzing naar artikel 24 Handvest betreffende de grondrechten van de 

Europese Unie en art. 22bis Grondwet kunnen tevens niet weerhouden worden daar betrokkenen tot op 

heden geen kinderen hebben.” 

 

Hieruit blijkt dat de verwerende partij meent dat dit element niet kan worden aanvaard als een 

buitengewone omstandigheid, omdat verzoekers niet aantonen dat zij dergelijke behandelingen niet 

zouden kunnen volgen in hun land van herkomst, dat de verwijzing naar het recht om een kind te 

krijgen, ook met medische assistentie, niet wordt geschonden, dat verzoekers niet aantonen dat zij zich 

niet zouden kunnen laten helpen in hun land van herkomst, dat verzoekers -indien zij hun behandeling 

wensen verder te zetten in België- te allen tijde kunnen terugkeren maar dan dienen zij zich eerst in 

regel te brengen met de Belgische immigratiewetgeving. Verzoekers tonen niet op concrete wijze aan 

dat deze motieven steunen op een foutieve feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn.  

 

De verwijzing naar het arrest van het EHRM S.H. e.a. tegen Oostenrijk doet hieraan geen afbreuk, 

gezien dit arrest geen betrekking heeft op het verkrijgen van een medische behandeling in het 

buitenland maar betrekking heeft op een louter Oostenrijkse situatie (zie ook punt 3.3.6. van dit arrest). 

 

Vervolgens verwijzen verzoekers naar medische attesten die ze bij hun verzoekschrift voegen. 

Verzoekers citeren uit het medisch attest van arts To. van 2 oktober 2019, het medisch attest van arts K. 

van 12 oktober 2019 (zie stukkenbundel verzoekers, stuk 3) en uit het medisch attest van arts Th. van 

10 oktober 2019 (zie stukkenbundel verzoekster, stuk 4). De regelmatigheid van een administratieve 

beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het 

nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen (RvS 23 september 2002, nr. 

110.548). Dit betekent dat de stukken waarop het bestuur zich kan baseren voor het nemen van de 

bestreden beslissing zich in het administratief dossier moeten bevinden, of ten laatste vóór het nemen 

van de bestreden beslissing aan het bestuur moeten worden overgemaakt. Met de medische attest van 

arts To. van 2 oktober 2019, het attest van arts K. van 12 oktober 2019 en het attest van arts Th. van 

10 oktober kon geen rekening worden gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing op 13 

september 2019. Deze stukken worden pas voor het eerst toegevoegd bij huidig verzoekschrift.  

 

Volledigheidshalve wordt het volgende opgemerkt. In het medisch attest van arts To. van 

2 oktober 2019 wordt onder meer het volgende uiteengezet: “Het is wenselijk en aanbevolen om deze 

onderzoeken in België verder te zetten omdat reeds zoveel jaren onderzoek en behandeling naar 

fertiliteit in België gebeurde” (zie stukkenbundel verzoekers, stuk 2). Uit het loutere gegeven dat een 

behandelende arts aangeeft dat het wenselijk is dat de behandeling in België wordt verdergezet, blijkt 

nog niet dat in de bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk 

onredelijke wijze wordt uiteengezet dat “(b)etrokkenen (…) niet aan(tonen) dat zij zich niet zouden 

kunnen laten helpen in hun land van herkomst.”  

 

In het medisch attest van arts K. van 12 oktober 2019 wordt uiteengezet dat: “(d)e zwangerschapswens 

(…) gehypotheceerd (is) door onvoldoende geneeskundige benadering (2008) in Armenië” (zie 

stukkenbundel verzoekers, stuk 3). Verdere uitleg wordt hierbij niet verstrekt. Ook met dit gegeven 

zonder enige verdere uitleg over wat er precies in Armenië in het verleden is gebeurd, maken 

verzoekers nog niet aannemelijk dat op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke 

wijze wordt uiteengezet dat “(b)etrokkenen (…) niet aan(tonen) dat zij zich niet zouden kunnen laten 

helpen in hun land van herkomst.” 

 

In het medisch attest van dokter Th. van 10 oktober 2019 (zie stukkenbundel verzoekers, stuk 4) wordt 

in essentie uiteengezet dat verzoekers best terug overgaan naar IVF/ICSI en zij die zelf dienen te 

betalen nu zij geen mutualiteit hebben. Hieruit volgt evenmin dat in de bestreden beslissing op grond 

van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze wordt uiteengezet dat “(b)etrokkenen 

(…) niet aan(tonen) dat zij zich niet zouden kunnen laten helpen in hun land van herkomst.” 

 

Verzoekers werpen nog op dat waar in de bestreden beslissing wordt uiteengezet dat zij kunnen 

terugkeren naar België indien zij zich in de regel stellen met de immigratiewetgeving zij hiertoe geen 

enkele garantie hebben. Het is echter inherent aan een aanvraag om machtiging tot verblijf om langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven dat de verwerende partij niet verplicht is om dergelijke 

machtiging toe te kennen daar in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet noch in artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet sprake is van een recht op verblijf. Het is geenszins onredelijk dat geen garantie kan 



  

 

 

RvV  X - Pagina 16 

worden gegeven dat de terugkeer slechts tijdelijk zou zijn. De Raad herhaalt in dit verband dat de 

verwerende partij over een discretionaire bevoegdheid beschikt om te oordelen of al dan niet 

buitengewone omstandigheden worden aangetoond die het in België indienen - als afwijking op de 

algemene regel van een indiening in het buitenland - van een aanvraag om machtiging tot verblijf 

rechtvaardigen. De verwerende partij dient echter afdoende te motiveren waarom zij meent dat de 

aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen. De Raad stelt vast dat de 

gemachtigde van de bevoegde minister in de bestreden beslissing uitdrukkelijk aangeeft waarom de 

aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen die verzoekers belet de aanvraag 

om machtiging tot verblijf in het buitenland in te dienen.  

 

Uit de overtuiging van verzoekers dat hun fertiliteitsproblemen en hun medische behandeling in dat 

verband wel degelijk een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet uitmaken, blijkt dat verzoekers het niet eens zijn met de bestreden beslissing. Zij 

tonen evenwel niet aan dat de bestreden beslissing steunt op onjuiste feitelijke gegevens of kennelijk 

onredelijk zou zijn. Zij tonen niet aan dat in de bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke 

gegevens of op kennelijk onredelijke wijze wordt uiteengezet dat “(b)etrokkenen (…) niet aan(tonen) dat 

zij zich niet zouden kunnen laten helpen in hun land van herkomst.” 

 

3.3.6. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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.” 

 

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. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke 

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term is en dat het mogelijk noch 

noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). 

 

In de bestreden beslissing wordt over het gezins- en familieleven als volgt gemotiveerd:  

 

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

land van herkomst of land van gewoonlijk verblijf om aldaar een machtiging aan te vragen niet in 

disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om 

terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een 

eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

met zich meebrengt. Bovendien merken wij op dat zowel mijnheer als mevrouw het grondgebied dienen 

te verlaten. Dus van een scheiding van het kerngezin is eigenlijk geen sprake. Volledigheidshalve 

merken wij nog op dat betrokkenen niet aantonen dat zij alhier dermate nauwe banden zouden 

onderhouden met vrienden en of andere kennissen die onder de bescherming van art. 8 EVRM zouden 

moeten vallen. Ter staving van hun sociale banden leggen betrokkenen heel wat geloofsbrieven voor 

die echter niet getuigen van relaties die van die aard en intensiteit zijn dat zij in casu zouden vallen 

onder de bescherming van aritkel 8 EVRM. Een schending van artikel 8 van het EVRM blijkt dan ook 

niet. Wij merken tevens nog op dat de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post niet noodzakelijk leidt tot een definitieve verwijdering. Zij heeft enkel tot 

gevolg dat de betrokkene tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het 

ogenblik dat zij voldoen aan de in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. De tijdelijke verwijdering 

met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke 

bepalingen, verstoort het gezins-en privéleven van betrokkene niet in die mate dat er sprake zou zijn 

van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 19 februari, Gul/Zwitserland, 22 EHRM 228; EHRM 26 

juni 2014, nr. 71398/12, M.E.v.Zweden, par.100). Volledigheidshalve merken wij nog op dat in zijn arrest 

d.d. 27.05.2009 de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het volgende stelt: “De Raad wijst er verder 
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op dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene zou 

toelaten de bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste 

rechtspraak van de Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om 

zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van 

artikel 8 van het EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.658; RvS 13 

december 2005, nr. 152.639). De aanvraag kan in het land van gewoonlijk verblijf gebeuren.” 

 

In tegenstelling tot wat verzoekers menen maken zij geen schending van artikel 8 van het EVRM 

aannemelijk. In de zaak S.H. en andere t. Oostenrijk, nr. 57813/00 van 3 november 2011 oordeelde het 

EHRM weliswaar dat het recht voor een (in casu Oostenrijks) koppel om zwanger te worden en daarbij 

voor dat doel gebruik te maken van medische assistentie voor de voortplanting beschermd wordt door 

artikel 8 van het EVRM. Evenwel oordeelde het Hof dat de restricties in de Oostenrijkse regelgeving 

waarbij niet elke vorm van medische assistentie toegelaten wordt geen schending van artikel 8 van het 

EVRM uitmaakt. De zaak waarnaar verzoekers verwijzen situeert zich niet in een migratiecontext en 

handelt niet over een mogelijk verblijfsrecht in zo’n geval. Verzoekers maken niet aannemelijk dat op 

grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze in de bestreden beslissing wordt 

uiteengezet dat “(o)ok de verwijzing naar het recht om een kind te krijgen, ook met medische 

assistentie, wordt niet geschonden. Betrokkenen tonen niet aan dat zij zich niet zouden kunnen laten 

helpen in hun land van herkomst.” Verzoekers maken niet aannemelijk dat de bestreden beslissing de 

rechtspraak van het EHRM in de zaak S.H. en andere t. Oostenrijk, nr. 57813/00 van 3 november 2011 

miskent. 

 

Verzoekers betwisten niet dat “van een scheiding van het kerngezin (…) eigenlijk geen sprake (is)”. 

 

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

 

3.3.7. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekers niet aannemelijk maken 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 en van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

3.3.8. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de bevoegde minister 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 van 

de bevoegde minister bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier 

en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Verzoekers slagen er niet in aan te tonen dat er in casu 

werd uitgegaan van een foutieve feitenvinding, zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht niet kan 

worden aangenomen. 

 

3.3.9. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 26 februari 2007, nr. 

168.263). Er is slechts sprake van een schending van het vertrouwensbeginsel indien aan drie 

voorwaarden is voldaan: het bestaan van een bestuurlijke vergissing, het ten gevolge van die vergissing 

verlenen van een voordeel aan een rechtsonderhorige en de afwezigheid van gewichtige redenen om 

die rechtsonderhorige het verleende voordeel te ontnemen (RvS 17 maart 1987, nr. 27.685, 

Vermeulen). Verzoekers zetten niet uiteen op welke wijze aan deze voorwaarden zou zijn voldaan. 

 

3.3.10. Het enig middel is ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing 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: 
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Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier februari tweeduizend twintig door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


