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 nr. 249 061 van 15 februari 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. VAN DE VELDE 

Wijngaardlaan 39 

2900 SCHOTEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 10 november 2020 

heeft 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 Volksgezond-heid, en van Asiel 

en Migratie van 21 september 2020 waarbij een 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 wordt verklaard en van diens beslissing 

van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

Gezien titel Ibis, 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 4 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 januari 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat G. VAN DE VELDE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster dient, samen met haar meerderjarige dochter G.K., bij brief van 3 februari 2019 een 

aanvraag in om te worden gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden met toepassing van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Op 21 september 
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2020 beslist de gemachtigde van de destijds bevoegde minister dat deze aanvraag onontvankelijk is. Dit 

is de eerste bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 03.02.2019 werd 

ingediend door : 

 

[M.,Z.] [R.R.: …] 

Geboren op […]  

Meerderjarige dochter: 

[K.,G.] [R.R. …] 

Geboren te […] op […] 

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. 

 

Redenen: 

 

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 28.09.2011 met een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire 

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

te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verblijven sindsdien illegaal in België. 

De duur van de procedure - namelijk tien maanden - was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang 

kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkenen ipso 

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

 

Betrokkenen beweren dat zij vrezen voor hun leven, hun vrijheid en hun fysieke integriteit indien zij 

zouden moeten terugkeren naar hun land van herkomst doch zij leggen geen bewijzen voor die deze 

bewering kunnen staven. Het is aan betrokkenen om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De 

loutere vermelding dat betrokkenen vrezen voor hun leven, hun vrijheid en hun fysieke integriteit 

volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegen betrokkenen 

geen enkel nieuw element toe aan de elementen die zij reeds tijdens hun asielprocedure naar voor 

brachten en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning 

van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van 

deze instanties. 

 

Betrokkenen beroepen zich op het feit dat zij van Roma afkomst zijn en op alle vlakken gediscrimineerd 

zouden worden in hun land van herkomst. Echter, betrokkenen maken op geen enkele wijze 

aannemelijk dat zij van Roma afkomst zouden zijn gezien hun herkomst uit Armenië en hun duidelijke 

verklaringen tijdens de asielprocedure dat zij van Armeense origine zijn. Nergens uit hun asielprocedure 

blijkt dat zij mogelijks van Roma afkomst zijn. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid. 

 

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 dienen verzoekers hun 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. 

 

Betrokkenen beroepen zich op het feit dat er rekening gehouden dient te worden met het hoger belang 

van het kind en dat hoger belang van het kind de eerste overweging moet zijn bij elke beslissing die het 
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kind aanbelangt. Echter, beide betrokkenen zijn meerderjarig. Uit artikel 1 van het Internationaal 

Verdrag inzake de Rechten van het kind blijkt dat het van toepassing is op ‘ieder mens jonger dan 18 

jaar'. Mevrouw [K.] wordt volgende maand 22 jaar en kan zich dus niet langer beroepen op het hoger 

belang van het kind. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkenen beroepen zich op artikel 8 EVRM omdat een terugkeer een inbreuk zou uitmaken van hun 

gezinsleven en omdat al hun economische en sociale belangen ondertussen in België gevestigd zouden 

zijn. Het klopt dat er een afweging dient gemaakt te worden tussen iemands privé-en gezinsleven en de 

verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van 

herkomst. De verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post 

in het land van herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke scheiding, wat geen ernstig of moeilijk 

te herstellen nadeel met zich meebrengt. Verder stellen we vast dat betrokkenen niet aantonen dat er 

sprake is van dergelijke nauwe banden dat zij onder de bescherming van artikel 8 EVRM zouden vallen. 

In beginsel heeft de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking op het 

kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Banden met andere gezinsleden dan 

die van het kerngezin of familieleden worden slechts gelijkgesteld met een gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan 

de gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond. We stellen vast dat betrokkenen niet aantonen dat 

er nog andere familieleden van hen in België verblijven. Uit het administratief dossier blijkt wel dat zij 

nog verschillende naaste familieleden hebben in Armenië, waaronder hun echtgenoot/vader die door 

onze diensten werd gerepatrieerd naar Armenië op 28.11.2014. Ook hun dochter/zus [M.] verblijft 

waarschijnlijk terug in Armenië (laatste bewijs van aanwezigheid op het Schengengrondgebied is een 

asielaanvraag te Frankrijk op 19.09.2016). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wijst er verder op 

dat de rechtspraak van het EHRM wat betreft een privéleven opgebouwd tijdens een precair verblijf zeer 

strikt is (RW, arrest 229048 van 20.11.2019). Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt 

bovendien dat 'de relaties tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 

zullen genieten zonder dat het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt 

aangetoond, naast de gewone affectieve banden’ (EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; 

EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). We stellen vast dat betrokkenen ter staving van hun 

sociale banden een tiental getuigenverklaringen voorleggen. Betrokkenen tonen aldus onvoldoende aan 

dat hun netwerk van affectieve en sociale banden van die orde zou zijn dat een tijdelijke terugkeer een 

schending van artikel 8 EVRM zou kunnen betekenen. Betrokkenen tonen niet aan dat de door hen 

opgebouwde sociale relaties van die aard en intensiteit zijn dat zij, in casu, wel onder de bescherming 

van artikel 8 E:VRM zouden kunnen vallen. Evenmin blijkt uit de voorgelegde verklaringen dat er sprake 

is van bijkomende elementen van afhankelijkheid. Een schending van artikel 8 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 

betrokkenen tijdelijk het land dienen Ie verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat 

zij voldoen aan de in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. De tijdelijke scheiding 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 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). 

 

Betrokkenen beroepen zich op het feit dat zij geen banden meer zouden hebben met hun land van 

herkomst. Het lijkt echter erg onwaarschijnlijk dat betrokkenen geen familie, vrienden of kennissen meer 

zouden hebben in het land van herkomst waar zij voor korte tijd zouden kunnen verblijven in afwachting 

van een beslissing in het kader van hun aanvraag tot machtiging tot verblijf. Betrokkenen verbleven 

immers ruim 52 jaar voor mevrouw [M.] en ruim twaalf jaar voor mevrouw [K.] in Armenië en hun verblijf 

in België, hun integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met 

hun relaties in het land van herkomst. Bovendien blijkt uit het administratief dossier dat hun 

echtgenoot/vader door onze diensten werd gerepatrieerd naar Armenië en dit op 28.11.2014. Sinds die 

datum bevat het administratief dossier geen bewijs meer van zijn aanwezigheid op het Belgische 

grondgebied Betrokkenen hebben nog een dochter/zus ([K.M.] °[…]) die niet in België verblijft (laatste 
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bewijs van aanwezigheid in Europa is een asielaanvraag te Frankijk op 19.09.2016). Dit element kan 

dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

 

Betrokkenen beroepen zich op het feit dat [G.] op 12-jarige leeftijd naar België kwam, dat zij hier acht 

school gelopen zou hebben, dat zij hier als het ware opgroeide , dat zij zich ontpopt zou hebben als een 

echte Belg, dat zij goede schoolresultaten zou behalen, dat zij de moedertaal niet zou beheersen qua 

leizen en schrijven waardoor een terugkeer een waar trauma bij haar zou teweegbrengen. Het feit dat 

betrokkene hier naar school gegaan is, kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid 

daar betrokkene op heden al bijna vier jaar niet meer leerplichtig is. Enige schending van het recht op 

onderwijs kan dan ook niet vastgesteld worden. Het feit dat betrokkene in België school gelopen 

hebben, geeft enkel aan dat haar het recht op onderwijs niet werd ontzegd. Dit verandert echter niets 

aan de vaststelling dat zij en haar ouders bewust de keuze hebben gemaakt om hun uiterst precaire 

verblijf verder te zetten ondanks alle weigeringsbeslissingen en bevelen om het grondgebied te verlaten, 

die aan hen al betekend werden. Zij lieten het schoolbezoek van betrokkene bewust plaatsvinden in 

deze precaire situatie. Betrokkene toont niet aan dat zij momenteel nog steeds schoolgaand is. Wat 

betreft de bewering dat zij haar moedertaal niet zou beheersen qua lezen en schrijven, merken we op 

dat betrokkenen dit niet aannemelijk maken. [G.] was al twaalf jaar toen zij naar België kwam, waardoor 

we dus mogen aannemen dat zij reeds enkele jaren scholing heeft genoten in Armenië voor haar komst 

naar België. [G.] is geboren in Armenië en bracht er haar eerste twaalf levensjaren door, dit houdt in dat 

het Armeens haar moedertaal is, niettegenstaande zij daarnaast ook Nederlands geleerd kan hebben. 

De sociale banden van [G.] met Armenië zijn niet minder hecht dan deze met België, zo hebben zij nog 

naaste familieleden in Armenië terwijl zij in België geen familieleden hebben. Voor haar komst naar 

België heeft zij in Armenië scholing genoten en bovendien heeft zij ook langer in Armenië geleefd en 

gewoond dan in België. Betrokkene maakt het dan ook absoluut niet aannemelijk dat een terugkeer een 

trauma zou zijn. De hier ingeroepen elementen kunnen dan ook niet aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheid. 

 

Wat betreft de bewering dat [G.] onmiddellijk na haar afstuderen aan de slag zou kunnen in een 

knelpuntberoep, namelijk zorgkundige, merken we op dat indien betrokkene een verblijfsvergunning 

wenst te verkrijgen omdat zij alhier wenst te werken zij hiertoe de nodige vergunningen via de geijkte 

weg dient aan te vragen. Volledigheidshalve merken we op dat betrokkene haar diploma zorgkundige 

niet voorlegt en dus niet aantoont dat zij haar diploma effectief behaalde. Dit element kan dan ook niet 

aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkenen nooit een inbreuk begingen tegen de openbare 

orde dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat 

zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 

 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat zij sinds 2011 ononderbroken in 

België zouden verblijven, dat zij vlot de Nederlandse taal zouden spreken, dat mevrouw hiervoor lessen 

gevolgd zou hebben, dat zij contacten zouden hebben met Belgen, dat zij zeer goed aangeschreven 

zouden staan bij deze mensen als behulpzaam, vriendelijk en met veel verantwoordelijkheidszin, dat zij 

werkbereid zouden zijn, dat mevrouw als poetsvrouw zou kunnen tewerkgesteld worden, dat mevrouw 

vrijwilligerswerk zou doen, dat zij zouden deelnemen aan het leven van de onthaalgemeenschap, dat 

[G.] muzieklessen volgde, dat [G.] aan zomerkampen zou hebben deelgenomen, dat mevrouw een 

deelcertificaat Nederlandse taallessen voorlegt evenals een verklaring dat zij Nederlandse les volgde, 

haar attest, van maatschappelijke oriëntatie, een inschrijvingsbewijs voor muziekacademie voor 

schooljaar 2011-2012, een getuigschrift van een zomerkamp en verschillende getuigenverklaringen) 

kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze behoren tot de 

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

nr. 198.769).” 

 

1.2. Eveneens op 21 september 2020 beslist de gemachtigde van de destijds bevoegde minister tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekster. Dit is de tweede bestreden 

beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Mevrouw,  

 

 Naam, voornaam: [M.,Z.] 

 geboortedatum: […] 

 geboorteplaats: […] 
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 nationaliteit: Armenië  

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft zij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is met in het bezit van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep wat de eerste bestreden beslissing betreft 

 

2.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, 

van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-

lingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheids-

beginsel en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Zij verstrekt de volgende toelichting bij het middel: 

 

“De aangehaalde wetsbepalingen leggen de verplichting tot formele en materiële motivering die op de 

tegenpartij rust, vast, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan onzorgvuldigheid, onredelijk-

heid; De minister heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op correcte 

feitenbevinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete omstandigheden van de 

zaak. Bij de vaststelling en de waardering van de feiten, waarop hij het besluit steunt, moet de nodige 

zorgvuldigheid betracht worden. 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen om de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van 

de feiten of van zijn toestand, geloofwaardig maken. 

De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken, sectie art 9bis dd. 21/09/2020, waartegen onderhavig 

beroep is gemotiveerd als volgt waar ze betrekking heeft op verzoekster :  

[…] 

Verzoekster wist inderdaad dat haar verblijf aanvankelijk werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en dat ze bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. 

Verzoekster kon echter niet terugkeren naar haar land van herkomst omwille van de problemen en de 

sociaal economische situatie, ook al komen deze elementen niet in aanmerking voor een erkenning als 

vluchteling op basis van de Conventie van Genève. 

Uit de beslissing waartegen beroep dd. 21/09/2020 volgt duidelijk dat de gemachtigde van de Minister 

op de hoogte was van het asieldossier van verzoekster en de daar ingeroepen elementen op basis 

waarvan verzoekster stelt dat zij niet kan terugkeren naar haar land van herkomst. 

Deze elementen zijn nog steeds geldend.  

Bovendien worden zij versterkt door de huidige onstabiele situatie in Armenië. 

In haar beslissing onderzoekt de gemachtigde van de minister deze elementen niet meer ; zij neemt er 

genoegen mee om te verwijzen naar de beslissing die destijds genomen werd door de asielinstanties. 

Dit is kort door de bocht, te meer daar in het kader van een asielprocedure andere beslissingscriteria 

aan de orde zijn. 

Dat in het kader van aanvraag tot humanitaire regularisatie op basis van art. 9bis , bij de beoordeling 

van de aangebrachte elementen geen rekening moet gehouden worden met het strikte toepassings-

gebied van de Conventie van Genève. 

De gemachtigde van de Minister heeft derhalve geen eigen beoordeling gemaakt van de elementen die 

verzoekster heeft ingeroepen om de buitengewone omstandigheden te staven op basis waarvan zij de 

aanvraag tot regularisatie kan indienen in België. 
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Door alleen maar te verwijzen naar de beoordeling van de asielinstanties werden deze elementen te 

beperkend beoordeeld en werden derhalve voorwaarden toegevoegd aan art9bis VW die het 

toepassingsgebied van art. 9bis uithollen. 

Op basis van de beslissing dd. 21/09/2020, kan dan ook niet uitgemaakt worden waarom de gekende 

elementen die door verzoekster aangebracht werden , niet weerhouden werden in het kader van de 

onderhavige procedure. 

Verder stelt de gemachtigde van de Minister dat verzoekster zich beroept op haar Roma afkomst. 

Verzoekster merkt op dat zij Armeense is en nooit stelde dat zij van Roma afkomst is. 

De gemachtigde stelt verder " dat het onwaarschijnlijk is dat verzoekster 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 de aanvraag tot machtiging tot verblijf " De gemachtigde 

van de minister insinueert verder dat de echtgenoot van verzoekster en een dochter van haar in 

Armenië zouden kunnen verblijven en dit enkel en alleen op basis van de vaststelling dat van hen elk 

spoor in België ontbreekt. 

Deze loutere veronderstellingen kunnen niet aangenomen worden, nu niet het minste bewijs ervan 

voorligt. 

De gemachtigde van de minister heeft niet eens geverifieerd of haar beweringen juist zouden kunnen 

zijn . 

Zij had de nodige informatie aan verzoekster kunnen vragen. 

Door dit niet te doen, ging zij onzorgvuldig te werk en kwam zij tot een onredelijke beslissing.” 

 

2.2.1. Artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de 

motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

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

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

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

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

beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat in de eerste bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven worden 

weergegeven op basis waarvan deze beslissing is genomen. Verweerder heeft immers, met verwijzing 

naar artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, geduid dat verzoekster niet aantoont dat er buitengewone 

omstandigheden bestaan die toelaten te besluiten dat zij haar aanvraag om machtiging tot verblijf niet 

kan indienen via de gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor 

haar verblijfplaats of voor haar plaats van oponthoud in het buitenland. Hij heeft tevens toegelicht 

waarom hij van oordeel is dat uit de door verzoekster aangebrachte gegevens geen buitengewone 

omstandigheden kunnen worden afgeleid. Verzoekster maakt geenszins aannemelijk dat verweerder 

een door haar in haar verblijfsaanvraag als buitengewone omstandigheid ingeroepen element niet of 

onvoldoende heeft beantwoord. 

 

De voorziene motivering is pertinent en draagkrachtig en stelt verzoekster in staat om te begrijpen op 

welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat het 

doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 

in de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

2.2.2. In de mate dat verzoekster aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die aan de 

eerste bestreden beslissing ten grondslag liggen, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van 

de materiële motiveringsplicht.  

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 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 

onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 

111.954).  
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Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter verder niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast de verplichting op haar beslissingen op een 

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

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

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

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

2.2.3. Deze beginselen van behoorlijk bestuur worden onderzocht in het licht van de toepassing van de 

bepalingen van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Dit wetsartikel voorziet in zijn § 1, eerste lid als 

volgt:  

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden 

afgegeven.”  

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die is vervat in artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is 

voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die beschikt over een identiteitsdocument of is vrijgesteld van 

deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot 

een verblijf te worden gemachtigd indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Buiten-

gewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn omstandigheden die 

het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te doen op de 

bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Deze buitengewone omstandigheden mogen niet 

worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan 

te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een 

dubbel onderzoek in:  

 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager beschikt over 

een identiteitsbewijs of is vrijgesteld van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

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

rechtvaardigen;  

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

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister of zijn 

gemachtigde over een ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

(gemachtigde van de) bevoegde minister na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te 

weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of is vrijgesteld van deze verplichting en of 

aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen.  

 

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandig-

heden zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de 

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). Uit 

zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

2.2.4. In de eerste bestreden beslissing oordeelt verweerder dat verzoekster aan de hand van de in haar 

aanvraag aangebrachte gegevens niet heeft aangetoond dat zij haar aanvraag om tot een verblijf te 

worden gemachtigd niet kan indienen via de, in artikel 9 van de Vreemdelingenwet voorziene, reguliere 

procedure en dat deze aanvraag daarom onontvankelijk is. 

 

2.2.5. Verzoekster wijst op de problemen die zij kende in haar land van herkomst, Armenië, en stelt dat 

verweerder hiervan kennis had, gelet op haar “asieldossier”. Zij stelt dat deze nog steeds geldig zijn en 
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deze ten onrechte niet meer zijn onderzocht door verweerder. Zij is van mening dat verweerder, wat 

deze elementen betreft, niet zonder meer kon volstaan met een verwijzing naar de beslissingen zoals 

deze in het kader van haar procedure tot het verkrijgen van internationale bescherming zijn genomen, 

nu in de verblijfsprocedure op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet geen rekening moet 

worden gehouden met het strikte toepassingsgebied van de Conventie van Genève. Door aldus te 

handelen heeft verweerder, zo stelt verzoekster, de ingeroepen elementen te beperkend beoordeeld en 

voorwaarden toegevoegd aan artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

Evenwel moet, in de eerste plaats, worden opgemerkt dat verzoekster het motief in de bestreden 

beslissing niet weerlegt dat zij, waar zij in de aanvraag aangaf in haar land van herkomst te moeten 

vrezen voor haar leven, haar vrijheid of haar fysieke integriteit en voor behandelingen in strijd met artikel 

3 van het EVRM, zelfs geen begin van bewijs kon voorleggen dat dit zou kunnen staven. Het kwam 

verzoekster nochtans toe de in haar aanvraag ingeroepen buitengewone omstandigheden met voldoen-

de concrete bewijselementen aan te tonen, zoals verweerder volkomen terecht aangeeft. 

 

In de tweede plaats wordt vastgesteld dat verweerder ook nog motiveerde dat verzoekster in dit verband 

geen enkel nieuw element toevoegde aan de elementen zoals zij deze reeds naar voor bracht in het 

kader van haar procedure tot het verkrijgen van internationale bescherming en die niet werden weer-

houden door de bevoegde instanties, zodat geen andere beoordeling dan deze van deze instanties is 

gerechtvaardigd. Verzoekster betwist niet dat zij geen nieuwe elementen kon aanbrengen die een ander 

licht zouden kunnen werpen op de eerdere vaststellingen in het kader van de beoordeling van haar 

verzoek om internationale bescherming. Verzoekster gaat met haar verdere betoog als zou verweerder 

hebben moeten overgaan tot een herbeoordeling van de elementen van haar “asieldossier” vervolgens 

voorbij aan artikel 9bis, § 2 van de Vreemdelingenwet, dat bepaalt: 

 

“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; 

 

[…]”. 

 

Er blijkt geenszins dat de door verzoekster aangehaalde elementen “vreemd” waren aan de criteria voor 

de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus of dat de beoordeling ervan niet behoorde 

tot de bevoegdheid van de instanties die instaan voor de beoordeling van het verzoek om internationale 

bescherming. 

 

2.2.6. Verzoekster stelt vervolgens dat zij niet kon terugkeren naar haar land van herkomst omwille van 

de socio-economische situatie in dit land. Evenwel beriep zij zich in haar aanvraag, wat de buiten-

gewone omstandigheden betreft, als dusdanig geenszins op de socio-economische situatie in Armenië, 

zodat ook niet blijkt dat met een dergelijk gegeven rekening diende te worden gehouden bij het nemen 

van de eerste bestreden beslissing. Verzoekster wees wel op haar Roma-afkomst en op discriminatie 

van Roma op alle niveaus in haar land van herkomst, maar hieromtrent stelde verweerder correct vast 

dat niet blijkt dat verzoekster van Roma-afkomst is gelet op haar duidelijke verklaringen tijdens de 

procedure tot het verkrijgen van internationale bescherming dat zij van Armeense origine is. 

Verzoeksters bewering in het voorliggende verzoekschrift als zou zij nooit hebben gesteld dat zij van 

Roma-afkomst is, is manifest in strijd met wat zij stelt in haar aanvraag.  

 

2.2.7 Verzoekster wijst nog op een “huidige onstabiele situatie” in Armenië. Opnieuw blijkt niet dat zij 

naar een dergelijke situatie verwees in haar aanvraag, zodat andermaal niet blijkt dat dit in rekening 

diende te worden gebracht bij het nemen van de eerste bestreden beslissing. 
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2.2.8. Verzoekster geeft verder aan niet akkoord te kunnen gaan met de beoordeling in de eerste 

bestreden beslissing dat het door haar in de aanvraag aangevoerde dat zij geen banden meer heeft met 

haar land van herkomst niet kan worden weerhouden als buitengewone omstandigheid, omdat dit niet 

aannemelijk wordt geacht. Verweerder wijst op het verblijf van ruim 52 jaar van verzoekster in haar land 

van herkomst, waardoor het erg onwaarschijnlijk is dat zij er geen familie, vrienden of kennissen meer 

zou hebben bij wie zij voor korte tijd kan verblijven. Hij stelt dat de banden met België niet kunnen 

worden vergeleken met de banden met Armenië en dat verzoeksters echtgenoot op 28 november 2014 

is gerepatrieerd naar Armenië en zij nog een andere dochter heeft die niet in België verblijft. Verzoekster 

stelt dat verweerder overgaat tot loutere veronderstellingen dat haar echtgenoot en tweede dochter in 

Armenië verblijven. Evenwel, zelfs los van de vraag of verzoeksters echtgenoot en tweede dochter 

actueel in Armenië verblijven, toont zij in geen geval aan dat het in haar concrete situatie kennelijk 

onredelijk was om te oordelen dat zij, gelet op haar verblijf van ruim 52 jaar in Armenië, kan worden 

geacht in dit land nog familie, vrienden of kennissen te hebben bij wie zij indien nodig tijdelijk kan 

verblijven, te meer nu moet worden vastgesteld dat verzoekster zich in haar aanvraag op dit punt 

beperkte tot een wel heel algemene bewering zonder dat zij enige moeite nam om hierbij concrete 

argumenten en/of bewijselementen naar voor te brengen. Verzoekster weerlegt dit motief niet. 

Daarnaast geeft zij trouwens ook geenszins aan dat haar echtgenoot en tweede dochter inderdaad niet 

(langer) in Armenië zouden verblijven. In zoverre verzoekster stelt dat verweerder haar had moeten 

contacteren om de nodige informatie te verkrijgen over haar echtgenoot en tweede dochter, kan enkel 

worden vastgesteld dat zij in haar verzoekschrift nergens aangeeft dat deze familieleden actueel buiten 

Armenië verblijven, zodat zij niet duidelijk maakt waarom het opvragen van deze bijkomende informatie 

nuttig zou zijn geweest. Zij heeft geen voldoende belang bij haar betoog.  

 

2.2.9. Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat, blijkt dat verweerder rekening heeft 

gehouden met de door verzoekster in haar aanvraag als buitengewone omstandigheden ingeroepen 

elementen. Verzoeksters uiteenzetting laat niet toe om vast te stellen dat verweerder bij zijn beoordeling 

van de ingeroepen buitengewone omstandigheden is uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens of dat 

hij hierbij onzorgvuldig of kennelijk onredelijk handelde of met overschrijding van de ruime 

appreciatiebevoegdheid waarover hij beschikt.  

 

2.2.10. Verzoekster geeft nog aan een schending van de hoorplicht in het kader van de zorgvuldigheids-

plicht te willen aanvoeren, aangezien zij stelt dat haar niet direct en persoonlijk om inlichtingen werd 

gevraagd of haar niet de gelegenheid werd geboden stukken over te leggen die haar voorstelling van de 

feiten of van haar toestand geloofwaardig maken. 

 

De Raad benadrukt dat verzoekster de kans had om de vereiste toelichtingen te verstrekken in haar 

aanvraag om tot een verblijf te worden gemachtigd en dat zij deze aanvraag met alle nodige stukken 

kon onderbouwen. Verzoekster houdt derhalve ten onrechte voor dat zij niet de kans had om haar 

standpunt te verduidelijken. Zij toont ook geenszins aan dat zij nog bijkomende relevante gegevens naar 

voor had kunnen brengen, zodat het belang bij haar betoog ook niet blijkt. 

 

2.2.11. Een schending van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel of het redelijk-

heidsbeginsel kan niet worden vastgesteld. 

 

2.2.12. Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Onderzoek van het beroep wat de twee bestreden beslissing betreft 

 

Verzoekster stelt, wat deze bestreden beslissing betreft, enkel dat “[z]olang [zij] niet alle rechts-

middel[en] uitgeput heeft, […] dit bevel op zijn minst voorbarig te noemen en onredelijk te noemen [is]”. 

Evenwel toont zij geenszins aan dat het beroep tegen een afgewezen verblijfsaanvraag in toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet opschortend werkt, waardoor niet blijkt dat haar niet reeds 

samen met deze beslissing bevel kon worden gegeven om het grondgebied te verlaten. Een schending 

van de materiële motiveringsplicht of het redelijkheidsbeginsel is hiermee niet aangetoond. Verzoekster 

brengt geen gegrond middel naar voor.  

 

4. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissingen. 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 Vreemdelingen-
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betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

5. Kosten 

 

Verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient 

te worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

  

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien februari tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


