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 nr. 251 638 van 25 maart 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. VAN VRECKOM 

Adolphe Lacomblélaan 59-61 bus 5 

1030 SCHAARBEEK 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 6 januari 2021 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 2 december 2020 waarbij een 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 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 28 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 februari 

2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. BUEKENHOUT, die loco advocaat H. VAN VRECKOM 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. RAUX, die loco advocaat D. MATRAY 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Enkele nuttige feiten die de bestreden beslissingen voorafgaan worden in de nota opgelijst als volgt:  

 

“Verzoekende partij diende op 17 februari 2009 een asielaanvraag in. Deze werd definitief afgesloten 

door Uw Raad op 24 december 2009 met een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire 

bescherming. 
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Verzoekende partij diende op 5 oktober 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 in. 

Op 28 juli 2011 werd een beslissing tot ongegrondheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en een bevel om het grondgebied te 

verlaten (Bijlage 13) aan verzoekende partij betekend. 

Op 25 oktober 2013 werd na een administratieve controle voor illegaal verblijf en zwartwerk een bevel 

om het grondgebied te verlaten en een inreisverbod van drie jaar aan verzoekende partij betekend.”   

 

Verzoeker diende op 1 februari 2019 een aanvraag in 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 (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Op 2 december 2020 trof de verwerende partij een beslissing waarbij deze aanvraag onontvankelijk 

wordt verklaard.   

 

Dit is de eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 01.02.2019 werd 

ingediend en op datum van 06.04.2020 werd geactualiseerd door : [D.T.] […] nationaliteit: Armenië 

geboren te [H.] op […]1983 adres: […] 1040 ETTERBEEK 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 aan-

gehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de aanvraag 

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

consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. Betrokkene 

wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en dat hij bij 

een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag werd afgesloten op 24.10.2009 

met een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire bescherming door de Raad voor 

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

grondgebied te verlaten hem betekend op 25.10.2013 en verblijft sindsdien illegaal in België, met 

uitzondering van de periode van 24.03.2020 tot 04.11.2020 in het kader van het gegrondheids-

onderzoek van de aanvraag 9ter ingediend door betrokkene, zijn ouders, zijn broer en zijn zus. De duur 

van de asielprocedure – 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 betrokkene ipso 

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

merken we op dat het administratief dossier geen bewijzen bevat van zijn aanwezigheid op het 

Belgische grondgebied in de periode tussen 25.10.2013 (administratieve controle) en het indienen van 

de aanvraag 9ter op 24.03.2020. Ook bij huidige aanvraag 9bis legt betrokkene geen objectieve stukken 

voor die aantonen dat hij zich in deze periode in België bevond. Bij de aanvraag 9ter dd. 24.03.2020 legt 

hij wel een stuk voor gedateerd op 20.12.2019 dat stelt hij enkel medische hulp krijgt van het OCMW. 

Betrokkene beroept zich als buitengewone omstandigheden op het feit dat hij op jonge leeftijd naar 

België gekomen is. Echter, we merken op dat betrokkene geboren en getogen is in Armenië waar hij 

meer dan 25 jaar van zijn leven doorbracht. Betrokkene toont niet aan waarom het feit dat hij op 25-

jarige leeftijd naar België kwam, het hem bijzonder moeilijk zou maken om tijdelijk terug te keren. 

Betrokkene vraagt om rekening te houden met de gezondheidsproblemen die het gevolg zullen zijn van 

een terugkeer en dit omdat hij depressieve neigingen heeft. Betrokkene zou al jaren met een depressie 

kampen die door zijn precair verblijf in België verergerd zou worden. Een terugkeer zou tot een 

onevenwicht leiden en dus tot een verergering van zijn gezondheidstoestand waardoor hij in zware 

depressie zou afglijden. Ter staving hiervan legt betrokkene volgende attesten voor: een medisch attest 

dd.23.06.2009, dd. 26.01.2010, dd. 14.10.2010, dd. 17.12.2010 en dd. 30.05.2011 allen opgesteld door 

dr. Bulduk. Echter, we stellen vast dat betrokkene enkel gedateerde attesten voorlegt. De voorgelegde 

attesten dateren namelijk van meer dan negen jaar geleden. Betrokkene toont de actualiteitswaarde 

hiervan op geen enkele manier aan. Betrokkene diende een aanvraag 9ter in op 05.10.2009 die echter 

ongegrond werd afgesloten op 28.07.2011. De medische problematiek van betrokkene werd aldus reeds 

ten gronde onderzocht door de bevoegde dienst en niet weerhouden. Na het afsluiten van deze 

aanvraag 9ter werden geen nieuwe medische stukken meer toegevoegd aan het dossier van 

betrokkene. Op basis van de voorgelegde attesten kan dan ook niet worden vastgesteld dat het 

medische probleem nog actueel is daar er geen actualisatie is van dit element. Dit element kan dan ook 

niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. Betrokkene wenst te benadrukken dat hij geen 

plek zou hebben om naar terug te keren, dat hij geen banden heeft met zijn geboorteland noch enige 
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relatie. Terugkeren naar een vacuüm waar hij geen vrienden, familie noch andere sociale contacten 

heeft, zou bijzonder zwaar zijn psychologisch, emotioneel en financieel. Wat betreft het ontbreken van 

familiale banden merken we op dat zijn ouders ([D.G.] en [D.S.]), evenals zijn oudere zus ([D.T.]) en zijn 

jongere broer ([D.T.]) in België verblijven. Echter, hun aanvraag 9ter werd ongegrond afgesloten op 

04.11.2020 en ging gepaard met een bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene kan er dus voor 

kiezen om samen met zijn ouders, broer en zus terug te keren naar Armenië. Bovendien blijkt uit het 

administratief dossier van zijn zus dat zij minstens tot 01.11.2019 nog in Armenië verbleef, daar zij op 

die datum een visumaanvraag indiende bij de Duitse autoriteiten te Armenië, visum dat werd toegekend 

op 08.11.2019 in het kader van professionele activiteiten. Verder lijkt het erg onwaarschijnlijk dat 

betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van herkomst waar hij voor 

korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van zijn aanvraag tot 

machtiging tot verblijf. Betrokkene verbleef immers ruim 25 jaar in Armenië, waar hij geboren en 

getogen is. Zijn verblijf in België, zijn integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins 

vergeleken worden met zijn relaties in het land van herkomst. Bovendien kan betrokkene samen met 

zijn ouders, zijn oudere zus en jongere broer terugkeren zodat hij niet in vacuüm terecht dient te komen. 

Het staat betrokkene vrij om voor zijn terugkeer een beroep te doen op de Internationale Organisatie 

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

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

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

inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: beroepsopleidingen, 

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

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

datie/huur, extra bagage. Hierdoor kan de bewering dat betrokkene in een vacuüm terecht zou komen 

niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkene beroept zich op het feit dat hij 

het centrum van zijn belangen in de zin van artikel 8 EVRM in België heeft opgebouwd. 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 betrokkene niet aantoont 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 betrokkene samenwoont met zijn 

ouders, zijn oudere zus en zijn jongere broer. Echter, zij beschikken evenmin over enig verblijfsrecht in 

België. Betrokkene kan er dus voor kiezen om samen met zijn familie terug te keren naar Armenië zodat 

er van een verbreking van de gezinseenheid geen sprake is. Verder toont betrokkene niet aan dat hij 

familieleden heeft in België. 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 (RVV, 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 betrokkene ter staving van zijn 

sociale banden acht getuigenverklaringen voorlegt. Betrokkene toont aldus onvoldoende aan dat zijn 

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

schending van artikel 8 EVRM zou kunnen betekenen. Betrokkene toont niet aan dat de door hem 

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

van artikel 8 EVRM 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 

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

voldoet 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 
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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). Wat betreft het feit dat er geen Belgische diplomatieke post bestaat in Armenië; dit element 

kan niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. De aanvraag dient immers ingediend 

te worden bij de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van 

oponthoud in het buitenland. Betrokkene toont niet aan dat het voor hem onmogelijk is om de aanvraag 

in te dienen via de bevoegde Belgische diplomatieke post, nl. de Belgische ambassade te Moskou. 

Betrokkene wijst erop dat er niemand is in Armenië die hem zou kunnen begeleiden waardoor dit 

bijzonder moeilijk zou zijn. Echter, uit het administratief dossier van zijn zus, [D.T.], blijkt dat zij reeds 

tweemaal een visumaanvraag indiende, namelijk op 03.03.2013 en op 01.11.2019. Betrokkene maakt 

het dan ook niet aannemelijk dat hij zich niet kan laten bijstaan door zijn zus, waarmee hij momenteel 

samenwoont maar die niet over enig verblijfsrecht in België beschikt en gevolg dient te geven aan het 

bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd op 04.11.2020. Betrokkene verwijst naar de drastische 

maatregelen die de Belgische overheid sinds 17 maart 2020 genomen heeft om de Corona-epidemie in 

te dijken. Dit houdt onder meer een ernstige beperking van de bewegingsvrijheid in en een verbod op 

reizen buiten België. Ook Rusland zou ernstige in-en uitreisbeperkingen genomen hebben, met name 

de sluiting van de grenzen vanaf 30.03.2020. Hierdoor zou betrokkene zich in de onmogelijkheid 

bevinden om het Belgische grondgebied te verlaten en zich naar Rusland te begeven om daar de 

aanvraag in te dienen. Echter, we merken op dat de Belgische grenzen terug geopend zijn en dit sinds 

14.06.2020. Hoewel de overheid reizen sterk afraad, zijn internationale reizen nog steeds mogelijk. Uit 

de informatie verstrekt door de FOD Buitenlandse Zaken blijkt dat de Armeense overheid terug 

internationale vluchten toelaat en dit zonder beperking. De Armeense overheid heeft de noodtoestand 

op 11 september opgeheven en in de praktijk zijn alle aspecten van het openbare leven terug hervat. 

Wel dient betrokkene in zelfisolatie te gaan bij aankomst in Armenië voor 14 dagen of tot hij een 

negatieve COVID-19 test ondergaat. Het reguliere luchtverkeer tussen Armenië en Rusland is eveneens 

hervat. In Moskou, waar de Belgische ambassade zich bevindt, zijn de beperkende maatregelen sinds 

juni opgeschort maar dient er een mondmasker en handschoenen gedragen te worden in winkels, 

apotheken en op het openbaar vervoer. Betrokkene maakt aldus niet aannemelijk dat de corona-

maatregelen hem op heden verhinderen om terug te keren naar Armenië of naar Rusland en eventueel 

nadien terug in België. Voor een terugreis naar België dient hij verplicht het passagier lokalisatie 

formulier in te vullen en wordt mogelijk een verplichte covid-19-test en quarantaine opgelegd zoals blijkt 

uit de beschikbare informatie van de FOD Buitenlandse Zaken. De COVID pandemie kan dan ook niet 

aanvaard worden als buitengewone omstandigheid die een tijdelijke terugkeer naar Armenië bijzonder 

moeilijk maakt. Het feit dat betrokkene tewerkgesteld zou kunnen worden in een knelpuntberoep, met 

name als vrachtwagenchauffeur kan niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid daar een 

tewerkstelling enkel werd toegestaan zolang zijn asielprocedure of het gegrondheidsonderzoek inzake 

de aanvraag 9ter niet was afgesloten. Zowel zijn asielaanvraag als zijn aanvraag 9ter werden afgesloten 

waardoor betrokkene geen officiële toestemming meer heeft om betaalde arbeid te verrichten op het 

Belgische grondgebied. Indien betrokkene een verblijfsvergunning wenst te verkrijgen omdat hij alhier 

wenst te werken, dient hij hiertoe de nodige vergunningen via de geijkte weg aan te vragen. Wat betreft 

de verwijzing naar de uitspraken van de voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie inzake actieve 

migratie waarin hij perfect zou passen, dienen we op te merken dat betrokkene in geen geval aan deze 

verklaringen enige rechtmatige verwachting kon ontlenen dat hij dan geen buitengewone omstandig-

heden zou moeten aantonen of dat in zijn specifieke situatie dan buitengewone omstandigheden 

aanvaard zouden worden waardoor de aanvraag op ontvankelijke wijze in België kan worden ingediend 

(RVV, arrest 230367 van 17.12.2019). Betrokkene kan zich dan ook niet nuttig beroepen op de 

uitspraken de voormalige staatssecretaris. Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene niet 

gekend zou zijn bij het gerecht en dat hij zich naar de Belgische wetten geschikt zou hebben en dat hij 

geen gevaar zou vormen voor 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 hij de laatste tien jaar van zijn leven 

in België doorgebracht zou hebben, dat hij alle moeite gedaan zou hebben om zich in de Belgische 

maatschappij te integreren, dat hij zijn leven in België opgebouwd zou hebben, dat hij geen voordeel 

zou willen halen uit het Belgische sociale bijstandssysteem, dat hij taallessen gevolgd zou hebben, dat 

hij aardig Frans zou spreken, dat hij hier een sociaal netwerk uitgebouwd zou hebben, dat hij een 

bescheiden leven zou leiden, dat hij pogingen ondernomen zou hebben tot tewerkstelling maar niet 

toegelaten zou zijn tot de arbeidsmarkt, dat hij zou wensen te werken en op normale wijze deel te 

nemen aan de maatschappij, dat hij tewerkgesteld zou kunnen als vrachtwagenchauffeur, dat hij dus 
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bereid zou zijn een knelpuntberoep in te vullen, dat hij een positieve indruk zou nalaten bij eenieder die 

hij tegenkomt, dat hij zou kunnen en willen bijdragen aan de Belgische samenleving en economie, dat 

hij onmiddellijk aan de slag zou kunnen, dat hij een aanvraag tot het bekomen van arbeidskaart C dd. 

02.04.2010 voorlegt evenals verschillende inschrijvingsbewijzen voor Franse taallessen, twee werkbe-

loftes en acht 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).” 

 

Op 2 december 2020 treft de verwerende partij tevens een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit vormt de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt:  

 

“De heer: Naam, voornaam: [D.T.]  

geboortedatum: […]1983 geboorteplaats: [H.] 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 hij 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 hij in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 

vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste en enig middel werpt verzoeker op:  

 

“Kennelijke appreciatiefout en schending van  

-de formele en materiële motiveringsplicht, wat een schending uitmaakt van de artikelen 9bis, 62, 74/13, 

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

en verwijdering van vreemdelingen; - 

 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de bestuurs-

handelingen;  

 

- het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen en 

evenredigheidsbeginsel;  

 

-de artikelen 3, 8 en 13 van het EVRM  

 

- de artikelen 4 en 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;”  

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“1. In rechte  

 

Overeenkomstig artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen, moeten alle administratieve 

beslissingen met redenen omkleed worden. Verder bepalen de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 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. Artikel 74/13 bepaalt dat bij het uitvaardigen 

van een uitzettingsbevel rekening moet worden gehouden met individuele factoren, in het bijzonder met 

het gezins-en familieleven en de gezondheidstoestand; Artikel 3 EVRM voorziet dat “Niemand mag 

morden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of 

bestraffingen. " Deze absolute wetsbepaling verplicht dat er een zorgvuldige onderzoek wordt gevoerd 

van de situatie van de vreemdeling in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst (EHRM, MSS c. 

Belgique et Grèce, 21 januari 2011 Y c. Russie, 4 december 2008 ; Saadi c. Italie, 28 februari 2008 ; 
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Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 oktober 1991 ; Cruz Varas et autres c. Suède, 20 maart 1991; 

zie ook RvV nr 138 942 van 20 februari 2015). Artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie luidt als volgt: “Verbod van folteringen en van onmenselijke of vernederende behande-

lingen of bestraffingen. Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen.” Het grondrecht op een privé- en gezinsleven, dat is 

vastgelegd in artikel 8 van het EVRM en artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, beschermt het privé- en gezinsleven, met inbegrip van de individuele ontplooiing:  “La 

Cour rappelle que la « vie privée » est une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive 

(Sidabras et Dzautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, §43, CEDH 2004-1111). En effet, l'article 8 

de la Convention protège le droit à l’épanouissement personnel (K. A. et A.D. c. Belgique, nos 42758/ 

98 et 45538/ 99, §83, 17 février 2005), que ce soit sous la forme du développement personnel (Christine 

Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957195, § 90, CEDH 2002- 1 1) ou sous l'aspect de l'autonomie 

personnelle, qui reflète un principe important sous-jacent dans l'interprétation des garanties de l'article 8 

(Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III). Si la Cour admet, d'une part, que chacun a 

le droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue (Smirnova c. Russie, nos 46133/ 99 et 

48183/ 99, ƒ 95, CEDH 2003-IX (extraits)), elle considère, d'autre part, qu'il serait trop restrictif de limiter 

la notion de « vie privée » à un « cercle intime » où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et 

d'écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, 

série A no 251-B). L'article 8 garantit ainsi la « vie privée » au sens large de l’expression, qui comprend 

le droit de mener une « vie privée sociale », à savoir la possibilité pour l'individu de développer son 

identité sociale. Sous cet aspect, ledit droit consacre la possibilité d'aller vers les antres afin de nouer et 

de développer des relations avec ses semblables (voir, en ce sens, Campagnano c. Italie, no 77955/01, 

§ 53, CEDH 2006- V, et Bigaeva c. Grèce, no 26713/05, § 22, 28 mai 2009). » (Cour EDH, Ùypinar c 

Turkïë, 19 octobre 2011). Het recht op een gezinsleven vereist een belangenafweging waarbij rekening 

wordt gehouden met alle relevante omstandigheden, met name die waaruit de intensiteit van de 

gezinsbanden en de onmogelijkheid om een gezinsleven te leiden in het land van herkomst blijkt (zie in 

dit verband met name: B. RENAULD, T. BOM BOIS, P. MARTENS, « Existe-t-il un droit fondamental au 

regroupement familial à Strasbourg, à Luxembourg et à Bruxelles ? » in X., Mélanges en l’honneur de 

Michel Melchior, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 795 ; H. LAMBERT, « Family unity in migration law : The 

evolution of a more unified approach in Europe » in V. CHETAIL et C. BAULOZ (dir.), Research 

Handbook on International Law and Migration, Cheltenhalm, Edward Elgar Publishing, 2014, p. 204). 

Een dergelijke verplichting om een evenwicht te vinden tussen de intensiteit van het gezinsleven 

enerzijds en het belang van de staten om hun grenzen te controleren anderzijds, vloeit voort uit de vaste 

rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens, zoals die met name tot uitdrukking 

komt in het arrest “Jeunesse c. Pays-Bas", een arrest van 3 oktober 2014 (nr. 12738/10): « Si Partiele 8 

tend pour l'essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut 

de surcroît engendrer des obligations positives inhérentes à un ‘respect' effectif de la vie familiale. La 

frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l'Etat au titre de cette disposition 

ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins 

comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts 

concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble » (§106) Uw Raad onderstreept tevens dat 

artikel 8 van het EVRM vereist dat « l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à 

un examen aussi rigoureux que possible de la cause ». (CCE n°139 759 du 26 février 2015 ; dans le 

même sens, voy. également CCE 25 octobre 2013, n°l 12 862 ; CCE 8 septembre 2009, n° 31 274 ; 

CCE 28 janvier 2010, n° 37 703 ; CCE du 7 janvier 2010, n° 36 715).   

 

2. Toepassing rechtsnormen  

 

Overwegende dat de bestreden beslissing als volgt is gemotiveerd: “De aangehaalde elementen vormen 

geen buitengewone omstandigheden waarom de betrokkene de aanvraag om machtiging tot verblijf niet 

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

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. ” Overwegende dat in de bestreden 

beslissing wordt verwezen naar de elementen van integratie en lang verblijf van verzoeker, de medische 

regularisatieaanvraag voor verzoeker zelf en deze die werd ingediend betreffende de medische 

problematiek van zijn vader, de opportuniteit om te werken, het centrum van zijn belangen, de 

afwezigheid van een Belgische diplomatieke post in Armenië en de COVID Pandemie. Overwegende 

dat overeenkomstig artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen, alle administratieve 

beslissingen met redenen omkleed moeten worden. Overwegende dat 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 
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beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. Overwegende dat de 

verzoeker in België een aanvraag tot machtiging tot verblijf heeft ingediend op grond van artikel 9bis van 

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

verwijdering van vreemdelingen omwille van de buitengewone omstandigheden waarin hij zich bevindt; 

Dat de Raad van State buitengewone omstandigheden omschrijft 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); Dat bovendien de buitengewone omstandigheden niet 

‘onvoorzienbaar’ dienen te zijn. Dat de buitengewone omstandigheden zelfs deels het gevolg mogen 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; Dat de verzoekende partij al meerdere jaren vreedzaam in België woont, 

waar hij zich heeft geïntegreerd en waarin hij een belangrijk sociaal netwerk heeft opgebouwd; Dat de 

verzoeker verplichten om terug te keren naar zijn land van herkomst om vandaar zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf in te dienen een onbetwistbare schending van artikel 3 EVRM en artikel 8 EVRM 

zou zijn; Dat verwerende partij heeft nagelaten haar beslissing uitdrukkelijk en afdoende te motiveren.   

 

2.1. Medische problematiek Dat er allereerst dient te worden gewezen op de aanvraag 9ter die werd 

ingediend voor het gehele gezin van verzoeker en dit omwille van de medische problemen van zijn 

vader, meneer [D.G.], die lijdt aan prostaatkanker en die hiervoor een zeer zware behandeling behoeft 

die niet beschikbaar en toegankelijk is in Armenië. Dat er reeds werd geargumenteerd in het aanvullend 

schrijven door zijn raadsvrouw dat de medische elementen die werden ingeroepen uitzonderlijke 

omstandigheden zijn aangezien is gebleken dat de continuïteit van deze medische zorgen in gevaar 

komt wanneer het gezin of een gezinslid verplicht zou worden om terug te keren naar Armenië. Dat er 

bijkomend werd gesteld door verzoeker dat het gezin [D.] afhankelijk is van de inkomsten die verzoeker 

zou kunnen verkrijgen door te werken om zo de medische opvolging te optimaliseren. Dat er als volgt 

werd geargumenteerd in het aanvullend schrijven van verzoeker zijn raadsvrouw; Vous trouverez en 

annexe de la présente une copie de la demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter 

qui a été introduite pour l'ensemble de la famille, vu les graves problèmes médicaux du père de mon 

client. Monsieur [D.G.], qui est atteint d'un cancer de la prostate et qui doit bénéficier d'un traitement 

médical très lourd qui n'est ni disponible ni accessible en Arménie. Il s'agit d'un élément qui est invoqué 

comme circonstance exceptionnelle dans le cadre de la présente demande d'autorisation de séjour, 

mais également comme un élément de fond de cette demande Monsieur [D.T.] a une possibilité de 

travail, comme il vous l’a déjà expliqué dans le cadre de la présente demande. Mes clients se trouvent 

actuellement dans une situation extrêmement difficile, étant en séjour illégal et ne pouvant bénéficier 

que de l’aide médicale urgente de la part du CPAS et de l'aide alimentaire et financière d'amis et 

d'associations, mais en cas de régularisation de leur séjour, Monsieur [D.T.] pourra commencer à 

travailler et prendre en charge l'ensemble de la famille, de sorte que cette famille ne devra pas 

dépendre de l'assistance publique. Ainsi, Monsieur [A.K.], directeur de l'entreprise ARATECH, confirme 

qu'il pourra donner du travail à Monsieur [D.T.] en cas de régularisation de son séjour (voir promesse de 

travail en annexe). Pas uniquement Monsieur [D.T.], mais également Monsieur [D.T.] pourra 

commencer à travailler dans la sprl DILAN FIRINI (voir promesse de travail en annexe). Cette même 

sprl a également la possibilité d'engager Monsieur [D.T.] (voir attestation en annexe). De même, la 

société ARATECH pourra également engager Monsieur [D.T.]. Les éléments médicaux invoqués 

constituent à l'évidence une circonstance exceptionnelle, puisqu'il est évident que la poursuite des soins 

médicaux de Monsieur [D.G.] serait en danger si la famille ou un membre de la famille serait obligé dans 

leur pays d'origine, vu que la famille dépendra des ressources que les deux fils pourront obtenir en 

travaillant afin d'optimaliser le suivi médical Dès lors, deux membres de cette famille pourront travailler 

dès que leur séjour sera régularisé, de sorte qu'il est établi qu’ils ne devront pas dépendre de l'aide 

sociale. (stuk 4)  Dat verwerende partij hieromtrent het volgende argumenteerde; (…) (stuk 1) Dat 

verwerende partij dus allesbehalve is ingegaan op de aangehaalde medische elementen omtrent de 

prostaatkanker van verzoeker zijn vader en de bijhorende onmogelijkheid om terug te keren naar 

Armenië en dat zij simpelweg stelt dat verzoeker samen met zijn ouders, zijn oudere zus en jongere 

broer kan terugkeren naar Armenië en bijgevolg niet in een vacuüm terecht dient te komen. Dat er 

inderdaad op 4 november een ongegrondheidsbeslissing werd genomen in het kader van deze 

aanvraag maar dat deze beslissing slechts betekend werd aan verzoekende partij begin december; Dat 

verzoekende partij ondertussen samen met zijn familie een beroep aantekende bij Uw Raad om deze 

beslissing aan te vechten (stuk 3); Dat er allereerst opgemerkt dient te worden dat de aanvraag 9ter 

inzake de medische problemen van verzoeker zijn vader wel ontvankelijk verklaard werd hetgeen wijst 

op een ernstige medische aandoening; Dat verzoekende partij er alle belang bij heeft om verder in 

België te vertoeven gezien de nog steeds hangende procedure bij de RvV inzake de aanvraag tot 
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machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter Vw en dus op basis van de medische situatie van 

verzoeker zijn vader; Dat verzoeker een kerngezin vormt samen met zijn vader en de rest van de familie 

en dat om deze reden ook voor verzoeker het arrest inzake deze aanvraag 9ter dient te worden 

afgewacht, dit eveneens om de verbreking van de gezinseenheid tegen te gaan; Dat deze aanvraag 9ter 

werd ingediend gezien de ernstige medische problemen van verzoeker zijn vader, zijnde de 

prostaatkanker die ze ontdekt hebben waarvoor hij een nauwgezette opvolging behoeft; Dat verzoeker 

heeft geredeneerd in zijn verzoekschrift dat werd ingediend tegen de ongegrondheidsbeslissing omtrent 

deze aanvraag 9ter, dat de nodige medische zorgen niet beschikbaar zijn in zijn land van herkomst en 

dat het bijgevolg onverantwoord zou zijn om verzoeker te verplichten  om terug te keren naar Armenië 

om aldaar zijn aanvraag 9bis in te dienen, gezien verzoeker samen met de rest van de familie een 

kerngezin vormt en zij zich in de medische onmogelijkheid bevinden om naar hun land van herkomst te 

gaan ; Dat de ongegrondheidsbeslissing inzake de aanvraag 9ter allerminst afdoende gemotiveerd is 

gezien verwerende partij zich beperkt heeft tot de zeer beknopte motivering omtrent de beschikbaarheid 

van enkele medicijnen die verzoeker zijn vader dient te nemen voor de verzorging van zijn diabetes 

maar dat er nergens in de beslissing een onderzoek werd gedaan naar de specifieke zorgen voor 

verzoeker zijn vader zijn prostaatkanker, hetgeen net de essentie was van deze aanvraag 9ter; Dat er 

daarom als volgt werd geredeneerd inzake de beschikbaarheid van een adequate behandeling in het 

kader van het beroep bij de RvV tegen de ongegrondheidsbeslissing inzake de aanvraag 9ter: «Les 

médicaments mentionnés se rapportent presque exclusivement à son état diabétique, mais la partie 

adverse n'a pas vérifié de quelque manière que ce soit si les antres médicaments mentionnés dans la 

demande 9ter seraient disponibles dans son pays d’origine. Pille concerne le traitement et les 

médicaments auxquels il a été fiât explicitement référence dans la demande elle-même. Dans cette 

demande, il était explicitement fait référence au cancer de la prostate et an traitement médical 

spécialisé, à la chimiothérapie et à I'immunothérapie qui y sont associés. Dans les certificats médicaux 

accompagnant la demande, auxquels il a été fait explicitement référence dans la demande, le médecin 

spécialiste, le Dr. SI DERIS, mentionne clairement les médicaments suivants que le requérant doit 

prendre : Taxotère Firm argon Xgeva Prednisone (pièces 6 et 7 de la demande 9ter du 20 mars 2020) Il 

n'est fait mention nulle part dans la demande du traitement susmentionné. Cependant, ce traitement est 

toujours d'actualité compte tenu du certificat médical du Dr S IDE RIS du 19 août 2020, qui est 

mentionné dans le rapport médical du médecin-conseil. Pin outre, il est clairement attesté que : « Les 

prochaines doses de Emu agon et Xgeva sont prévues le 01.07, le 01.07, le 01.10, et le 02.11. » Par 

conséquent, bien que la décision attaquée fasse référence à tous les certificats médicaux qui ont été 

fournis an moment de la demande mais aussi ultérieurement par la mise à jour des documents, la partie 

adverse n'a pas procédé à un examen approfondi de ces certificats et n'a pas vérifié la disponibilité d'un 

traitement médical pour son cancer de la prostate. D'une part, le médecin-conseil énumère ces 

documents médicaux, ce qui montre clairement qu'ils ont été reçus en bon état et qu'il peut être 

supposé qu'ils sont inclus dans leur intégralité dans l'exposé des motifs, et d'antre part, la partie adverse 

ne vérifie pas la disponibilité de ces médicaments et ne prend donc pas en considération du contenu 

des attestations médicaux. On peut même se demander si le médecin-conseil a examiné le contenu de 

ces certificats médicaux. Par conséquent, cela démontre une absence totale de motivation formelle et 

on ne peut que conclure que le médecin conseil n'a pas du tout procédé à un examen approfondi et 

rigoureux de tous les documents médicaux déposés et du traitement médical explicitement mentionné 

dans la demande 9ter. En outre, il convient d'attirer F attention sur les informations fournies dans la 

demande 9 ter qui démontrent que le requérant n'a pas accès an traitement médical nécessaire pour 

soigner son cancer de la prostate. Ces conclusions ne sont nullement réfutées par la partie adverse, en 

fait, elle ignore complètement le traitement médical de son cancer de la prostate et se limite à discuter 

du médicament pour son diabète. Par ailleurs, le médecin-conseil n 'invoque pas la question de la 

corruption et l'absence d'accès aux soins pour des raisons financières, compte tenu du manque de 

moyens et du manque de personnel et de traitements suffisamment accessibles, ce qui était justement 

invoqué dans le cadre de la demande de régularisation introduite (pièce 3). U médecin spécialiste du 

requérant confirme également qu'un retour an pays n'est pas envisageable compte tenu de l'importance 

du suivi et la continuation du traitement qui doit se faire dans un centre oncologique de référence. I je 

médecin spécialiste déclare encore que « idéalement, il doit compléter son traitement à l'Institut Bordet 

on il a commencé son suivi. » (pièces 6 et 7 annexées à la demande 9ter du 20 mars 2020) En outre, la 

gravité de la maladie citée dans la demande 9ter elle-même n'est nullement abordée et ta partie 

défenderesse considère qu'il n'y a pas de contre-indication de voyager. Néanmoins, le requérant a 

clairement indiqué la gravité de sa maladie ainsi que la contre-indication à voyager : « Monsieur 

DANIELYAN Gagik est atteint d’un cancer de la prostate métastatique et il doit pouvoir bénéficier d'un 

traitement médical spécialisé, en ce compris de la chimiothérapie pour minimum six mois (pièce 6). Il 

doit également bénéficier d'un traitement d’immunothérapie à vie, confirme son médecin, le Docteur 

SIDY RIS (pièce 6). Il est évident qu'il s'agit d'une maladie extrêmement grave car il s’agit d'un cancer 
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métastatique qui est non guérissable, comme le confirme son médecin (pièce 6) et qu’une prognose 

d’environ cinq ans lui est donné par le médecin en moyen (pièce 6). Son médecin confirme également 

qu'il doit pouvoir bénéficier d'un suivi en oncologie médicale, dont il bénéficie actuellement à l'Institut J 

nies Bordet. Il s'agit d'un traitement médical qui ne peut être interrompu en aucun cas sinon il risque une 

évolution rapide et la maladie mortelle si elle n 'est pas traitée, ainsi que les complications de la 

chimiothérapie, comme le confirme son médecin (pièce 7). Le médecin confirme également que 

Monsieur [D.] ne peut pas voyager actuellement pendant son traitement et que le suivi et la continuation 

du traitement doit se faire dans un centre oncologique de référence, idéalement à l'Institut Bordet où il 

doit continuer le suivi (pièce 7). » Iuj requérant est toujours en traitement pour son cancer de la prostate 

et ne peut donc toujours pas voyager. Il est donc fortement incompréhensible que la décision attaquée 

dise ce qui suit : « aucune incapacité à voyager n \est documentée dans le dossier, aucun encadrement 

médical pour le voyage n 'est à prévoir. » Ce faisant, le raisonnement de la partie défenderesse est 

totalement opposé aux informations qui ont été mises ci disposition au moment de l'introduction de la 

demande 9ter. En outre, il peut être fait référence à deux avis médicaux donnés parle médecin-conseil 

de la partie défenderesse dans une affaire similaire ou un requérant est également originaire d'Arménie 

et reçoit un traitement médical en Belgique pour son cancer pièce 5). Le requérant en question a obtenu 

une régularisation médicale ainsi qu'une prolongation en fonction de la gravité de sa situation médicale.  

La décision querellée et l'avis dit médecin-conseil ne prennent absolument pas en considération ces 

éléments spécifiques et individuels propres à la situation spécifique du requérant et sa pathologie pour 

évaluer la disponibilité des soins nécessaires à son état de santé. Force est de constater que les 

obligations de motivation, même à les analyser sous l'angle du régime dérogatoire de la motivation par 

référence, ne sont pas rencontrées en l'espèce. » (Stuk 3) Dat hieruit duidelijk blijkt dat verzoeker zijn 

vader lijdt aan een zeer ernstige ziekte waarvoor hij een nauwgezette opvolging van chemotherapie en 

immunothérapie behoeft; Dat hier eveneens uit blijkt dat verwerende partij zelfs heeft nagelaten een 

rigoureus onderzoek te voeren naar de specifieke medicatie die de vader van verzoeker nodig heeft in 

het kader van de behandeling van zijn prostaatkanker en niet alleen zijn diabetes; Dat er daarnaast 

werd geargumenteerd in het verzoekschrift dat de medische zorgen niet beschikbaar en toegankelijk 

zijn, dat de gezondheidszorg in Armenië uiterst corrupt is en dat er allesbehalve is aangetoond door 

verwerende partij dat verzoeker zijn vader de medische zorgen zou kunnen betalen en zou kunnen 

genieten van vermelde verzekeringen; «Les développements effectués an titre d'analyse de /’« 

accessibilité » des traitements est supeificielle, et sans rapport avec la situation concrète du requérant 

et des éléments spécifiques du cas d'espèce. Or, tant l'article 9ter que les obligations de motivation 

imposent une analyse (et une motivation corrélative) de la possibilité pour le requérant de poursuivre 

son traitement, an travers d'une appréciation in concreto et non pas des déclarations générales, 

abstraites, floues ou encore imprécises : 1) Il est question dans l'avis du médecin-conseil d'une prise en 

charge de « certains types de soins de santé » par rapport à « certaines pathologies spécifiques » et ce 

pour des «groupes sociaux particuliers ». Ie médecin- conseil n 'apporte pas la preuve que les soins 

spécifiques pour traiter un cancer de la prostate seraient pris en charge dans le cas concret du 

requérant. 2) Il est question de « personnes » appartenant à « certains groupes sociaux vulnérables » 

pouvant bénéficier gratuitement d'une « plus large » gamme de soins. Le médecin-conseil ne détaille 

pas ces affirmations et celles-ci ne permettent pas de conclure que le traitement indispensable an 

requérant est accessible. 3) Il est question d'une formule de soins de santé « de base » pour tous. 

Encore une fois, cette affirmation ne correspond pas à la situation du requérant dont le traitement n 

'entre pas dans la catégorie de soins de santé « de base ». Le médecin-conseil n'apporte pas la preuve 

que cette « formule » ou « prise en charge » (non autrement identifié) serait possible pour les soins 

spécifiques pour traiter un cancer de la prostate dont a besoin le requérant et il ne démontre pas que le 

traitement indispensable serait accessible. En ce qui concerne le BBP auquel la partie défenderesse se 

réfère pour considérer que les soins médicaux du requérant sont accessibles, on peut se référer an 

rapport de l'OSAR (Schweizerische Llüchtlingshilfe) (pièce 4), qui démontre que le système de santé 

arménien est sous-financé et que ce BBP est fortement remis en cause : « BBP deckt die realen Kosten 

der Behandlungen nicht, Patientinnen müssen diese informell selber tragen. »  Traduction libre : «Le 

BBP ne couvre pas le coût réel des traitements, les patients doivent les supporter eux-mêmes de 

manière informelle. » En outre, il est affirmé que les médicaments sont impayables pour la majorité des 

familles en Arménie, ce qui est totalement opposé aux conclusions que la partie adverse pense pouvoir 

tirer (pièce 4, p.8). Au surplus, il convient de souligner qu'il n'est pas clair sur quelles sources la partie 

défenderesse se fonde pour décider de l’accessibilité des médicaments. La décision attaquée ne 

précise nulle part quelle source a été consultée à cette fin, ni si des passages de sources à cette fin ont 

été inclus dans la décision elle-même, ce qui rend évidemment impossible pour le requérant de 

connaître les motifs de la décision attaquée. La partie défenderesse a donc manqué à son obligation de 

motivation. De plus, les informations exposées dans la demande d'autorisation de séjour, affirment 

également le contraire de ce que considère la partie adverse, on à tout le moins, font naître un doute sur 
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l’accessibilité concrète des soins en cas de retour en Arménie : « Il revient dès lors à l'Office des 

Etrangers de rencontrer de manière adéquate et satisfaisante les aspects particuliers de la situation 

médicale du requérant et, selon les principes de bonne administration, de statuer en pleine 

connaissance de cause et, dès lors, de procéder aux investigations nécessaires de manière à être 

pleinement informé tant de l’état de santé de mon client que des possibilités réelles de soins dont il 

dispose en Arménie (voir C.E., 11 mars 1997, n° 65.160 ; C.E., 24 septembre 1998, n° 75.897). A cet 

égard, il lui incombe de s'enquérir de la qualité des soins prodigués dans le pays d'origine pour le 

traitement de la pathologie en question, au besoin avec l'appui d'un médecin spécialiste, ainsi que de 

leur accessibilité pour le requérant (C.E. n° 75.589, arrêt du 22 juillet 1998 ; C.E. n° 83.760, arrêt du 30 

novembre 1999 ; C.E. n° 72.594, arrêt du 18 mars 1998). En ce sens, il convient de vérifier si l'intéressé 

pourrait bénéficier d'une couverture publique ou privée de ses frais médicaux, eu égard à son état de 

fortune (C.E. n° 79.364, arrêt du 19 mars 1999 ; C.E. n° 72.594, arrêt du 18 mars 1998, arrêt du Conseil 

d’Etat du 22 juillet 1998 n° 75389), ce qui n’est pas le cas en l'espèce. L’administration doit ainsi 

s’assurer que les soins disponibles dans le pays de destination seront financièrement accessibles à 

l’intéressée, l'indigence de l'étranger rendant « aléatoire » « l'accès effectif » aux soins requis. (C.E., n° 

80.553 du 1° juin 1999, cité dans RDE 2002, n° 119, p. 395). Omettre ces vérifications préalables au 

traitement du dossier reviendrait à statuer sur base d’informations partielles, ce qui aurait pour 

conséquence, en cas de rejet de la présente demande, de soumettre le requérant et sa famille à un 

traitement contraire à l'article 3 précité. Il appartient dès lors à l'autorité de démontrer à suffisance qu 'en 

cas de rapatriement, le requérant est à même de voyager (C.E. n° 94.059, arrêt du 15 mars 2001) et 

qu'il pourra bénéficier, dans son pays d'origine, d'un accès satisfaisant à des soins médicaux 

convenables (C.E. n° 95.175, arrêt du 7 mai 2001) compte tenu de ses moyens financiers (C.E., n° 

72.594, arrêt du 18 mars 1998 ; C.E. n° 83.760, arrêt du 30 novembre 1999). » Déjà, il n 'est pas tenu 

compte par le médecin-conseil du fait que les requérants ont invoqué leur situation financière précaire. 

Contrairement à cela, le médecin-conseil a uniquement eu égard au fait que l'épouse du requérant et 

ses enfants sont tons en âge de travailler et qu 'ils pourraient éventuellement aider le requérant à 

subvenir à ses frais médicaux par des revenus professionnels dans le pays d'origine.  En ne prenant 

pas en compte cette information indiquée dans la demande de régularisation, la décision querellée 

démontre un défaut manifeste de motivation et commet une erreur manifeste d'appréciation. Il est 

également, question d'une réparation d'une décision administrative qui n'est pas du tout minutieuse ni 

rigoureuse et qui ne prend pas en considération tous les éléments fournis. Encore, dans ta demande 

d'autorisation de s four, les requérants ont expliqué quant à l'accessibilité des soins : « Deuxièmement, il 

est évident que mon client ne pourra pas bénéficier des soins adéquats en Arménie, ce qui est confirmé 

par les sources objectives à cet égard. Un rapport de Unman Rights Watch confirme un défaut général 

des médications qui sont nécessaires pour des patients souffrant de cancer, et ce en raison de 

règlementations pro-restrictives (pièce 14, Human Rights Watch, «All I can do is cry », Cancer and the 

struggle for palliative care in Armenia, 14 juin 2015). Dans ce même rapport de Human Rights Watch, il 

est également épinglé que les médecins et les infirmiers ne sont pas entraînés en soins palliatifs, ni 

dans le traitement de douleurs, ce qui résulte dans des situations absurdes dans lesquelles des 

oncologues ne révèlent pas un diagnostic de cancer on cachent des informations médicales importantes 

pour abandonner le patient pour souffrir sans qu 'ils n 'en connaissent la cause, dans l’incapacité de 

poser des questions et de trouver des réponses, etc. (pièce 14, Human Rights Watch, op.cit.) ; Au 

niveau desfinancements des soins de santé, il est évident que les soins de santé ne sont pas 

suffisamment financés, et qu 'il y a, dès lors, beaucoup de corruption et une obligation pour les patients 

de faire des paiements informels et il est estimé que les dépenses privées pour des soins de santé se 

composent de 48,50 % des dépenses pour les soins de santé au total, avec 84,60 % payés de poches 

des patients au moment des services (pièce 14, op.cit.) ; Comme il y a beaucoup d'Arméniens qui vivent 

en dessous du seuil de pauvreté, la majeure partie de la population de l'Arménie postpose des 

dépenses pour les soins de santé en raison de leur incapacité d’y faire face. Le rapport de Human 

Rights Watch confirme également que la connaissance concernant des maladies comme le cancer est 

très limitée, conduisant à des diagnostics erronés qui sont fréquents et des transferts de patients tardifs 

(pièce 14, op.cit.) ; Dans la plupart des cas, les diagnostics sont posés dans des stades avancés de la 

maladie, de sorte que le traitement est inefficace et qu 'il y a un besoin de soins palliatifs, sans même 

inclure le nombre significatif de personnes qui sont diagnostiquées avec un cancer post-mortem. Le 

rapport confirme également un manque de médicaments adaptés, et dès lors beaucoup de souffrance 

des patients en raison de l'absence de disponibilité et d'accessibilité aux soins nécessaires. Le rapport 

complet peut être consulté sur le lien suivant: Par ailleurs, il n y a aucun système d'assurance 

obligatoire et la gratuité des soins se limite aux soins qui ne sont pas trop coûteux.  'Free medical 

assistance and services are insured only for those having RA citizenship, in Armenia there are no 

compulsory medical insurance system, some kind of medical assistance that require hard and expensive 

technologies are paid services for all persons even for those included in "socially vulnerable groups The 
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existing "state order" provision of free-of-charge health care thus remains more declarative than factual. 

The population, especially those in need and/ or with the least means, meet with limited access to basic 

and specialized health care services. " Etant donné le manque substantiel de médicaments, les 

personnes dépourvues de moyens financiers ne peuvent pas non plus se les procurer : “With regards to 

drugs, the problem is that often the most necessary and expensive drugs are not available at healthcare 

facilities, and these patients have to purchase them on their own. (...) ” Ou encore: "In practice not all 

needed drugs are available freely, so the patients are enforced to buy themselves. " De manière 

générale, la situation économique en Arménie et les budgets octroyés par l'Etat aux soins de santé sont 

tels que l'accès à ceux-ci aux franges pauvres de la population est irréaliste (pièce 15): “(…) 

Theoretically, the mentally ill are entitled to free treatment. But with the country's insufficient healthcare 

budget, this right invariably only exists on paper. The benefits for the handicapped, to which many are 

entitled, amounts to a maximum of eight euros a month - and that's not even enough to buy bread. 

Poverty is therefore extreme, especially in winter when temperatures can sink to as low as minus 30° C 

and when some people attempt to heat their rooms using waste from the rubbish tip. We consequently 

provided 270 families with warm blankets and heating this winter. " (MSF, Mars 2004, précité) Plus 

précisément : "State funding is not even sufficient to assure guaranteed free services for vulnerable 

groups: in a household survey of 259 families done in 2003 in two rural regions in Armenia, 42% of sick 

household members repotted that they did not seek care, mainly because of cost. Hospital admission 

inclined catastrophic costs: most families had to go into debt or sell property. In Tbilisi, Georgia, 49% of 

sick household members sun-eyed did not seek care, mainly because of cost, 11 and in Azerbaijan the 

figure was 37%. 12 Armenia and Georgia had the poorest access to health care in a comparative 

assessment of eight former Soviet republics (Georgia, Armenia, Kazakhstan, Ukraine, Moldova, 

Kyrgyzstan, Russia, and Belarus). " Par ailleurs, le secteur des soins de santé souffre de corruption, en 

raison notamment des bas salaires des médecins (pièce 15): “(...) healthcare staff are expected to 

provide services for monthly salaries around S10 for nurses and S 30 for doctors, if they get paid at all. 

Not surprisingly, health staff supplement their meagre wages through "under the table ”  Les familles 

pauvres, incapables d’offrir des « dessous de table », sont évidemment directement touchées par ce 

phénomène : ‘The health care system of Armenia still suffers of informal payments. (...) The 

discrimination rather is connected with the ability of the patients to pay for medical services (...). 

According to surveys of 2005, “(...) Groups with privileges, which are often the same as vulnerable 

groups, are not able in practice, to use their privileges with regard to fees and drugs. As people with 

privileges have mentioned, they are subjected to indifference and poor treatment if they do not directly 

pay for fees, and consequently prefer to pay in order to properly use the services. " Les groupes 

vulnérables ont accès an Basic Benefits Package. Toutefois, cette assurance ne couvre pas les coûts 

de traitement et d’hospitalisation ce qui attise à nouveau la corruption ou tout simplement, l’absence de 

prise en charge (pièce 16). » Il est clair que, compte tenu de la situation financière pénible du requérant, 

il n’aura pas la possibilité d’accéder à un traitement adéquat dans son pays d’origine. Déjà en Belgique, 

les requérants se trouvent dans une situation très précaire. La famille se trouve en séjour illégal et ils 

n’ont pas la possibilité de bénéficier d’une aide sociale on de travailler. Comme déjà mentionné dans la 

demande 9 ter même, les requérants font appel à des associations pour des colis alimentaires et à des 

amis pour des prêts financiers. Le médecin-conseil ne répond pas aux arguments soulevés et se limite à 

des considérations générales et abstraites. La décision querellée n ’est pas adéquatement ni 

suffisamment motivée. (stuk 3) Dat een terugkeer naar Armenië om de aanvraag aldaar in te dienen, 

ook al zou deze tijdelijk zijn, dan ook een schending zou uitmaken van artikel 3 EVRM, rekening 

houdende met de medische omstandigheden ter zake en de ernstige gevolgen als één van de 

familieleden die mee kan instaan voor financiële en bijgevolg medische ondersteuning het Belgisch 

grondgebied zou moeten verlaten; Dat verwerende partij onterecht heeft geoordeeld dat verzoeker zich 

samen met zijn familie kan wenden tot zijn land van herkomst en dat hij bijgevolg niet in vacuüm zou 

terechtkomen; Dat duidelijk is gebleken uit bovenvermelde motivering in het verzoekschrift omtrent de 

9ter procedure dat verzoeker en zijn familie onmogelijk kunnen terug keren naar hun land van herkomst 

gezien de ernstige medische situatie van verzoeker zijn vader en het gebrek aan beschikbare en 

toegankelijke zorgen; Dat wanneer verzoeker verplicht zou worden terug te keren naar zijn land van 

herkomst hij dus wel degelijk in dit vacuüm terecht zou komen aangezien het medisch onmogelijk is 

voor zijn familie om hem te vervoegen; Dat bijgevolg het kerngezin onterecht uit elkaar zou worden 

gehaald zonder dat hiervoor een redelijke verantwoording wordt gegeven in het kader van artikel 8 

EVRM.   

 

2.2. Artikel 8 EVRM Overwegend dat de rechtspraak het belang van de naleving van artikel 8 EVRM 

benadrukt: « S 'il est de principe, en droit international, que les Etats ont le pouvoir souverain de 

contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers, il n 'en reste pas moins que les Etats qui ont 

ratifié la CEDH ont accepté de limiter le libre exercice de cette prérogative dans la mesure des 
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dispositions de celle-ci.... Il y avait, dès lors, lieu d'examiner si la vie privée et familiale dont faisaient état 

les demandeurs pour conclure dans leur chef à l’existence d'un droit à la protection d'une vie familiale 

par le biais des dispositions de l'article 8 CEDH rentrait effectivement dans les prévisions de ladite 

disposition de droit international qui est de nature à tenir en échec la législation nationale » 

(Administratieve Rechtbank, 21 avril 2004 - I. et 1./ Ministre de la Justice, Réf. : no 17080 du rôle) ; Dat, 

zoals benadrukt door de Raad van State in zijn arrest van 25 september 1986 « l'autorité nationale doit 

ménager un juste équilibre entre les considérations d'ordre public qui sous-tendent la réglementation de 

l'immigration et celle non moins importante relative à la protection de la vie familiale » ; Dat de beslissing 

in casu geen evenwicht heeft nagestreefd. Inderdaad, de verzoeker heeft een groot aantal relaties 

ontwikkeld die ongetwijfeld ondermijnd zullen worden bij een terugkeer naar het land van herkomst voor 

een onbepaalde duur; Dat een weigering van machtiging tot verblijf, waaronder de verplichting om terug 

te keren naar Armenië om daar een dergelijk verzoek in te dienen, ongetwijfeld een beperking zou 

vormen op verzoeker zijn recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en zijn persoonlijke en 

professionele ontwikkeling, die ongetwijfeld de kern van artikel 8 EVRM vormen; Dat artikel 8 van het 

EVRM inderdaad niet alleen het recht op gezinsleven beschermt, maar ook het recht op bescherming 

van persoonlijke levenssfeer en daarmee het recht om sociale relaties met andere mensen te behouden 

maar tevens om een professionele toekomst op te bouwen, hetgeen van essentieel belang is om een 

inkomen te genereren dat op zijn beurt verzoeker zijn menselijke waardigheid kan garanderen; Dat het 

de verzoeker onmogelijk kwalijk kan genomen worden dat hij in deze lange periode van meer dan tien 

jaar van de mogelijkheden tot integratie gebruik heeft gemaakt; Dat duidelijk blijkt uit de verschillende 

getuigenissen die werden neergelegd in het kader van zijn aanvraag, dat hij al die jaren beroep heeft 

kunnen doen op vrienden en hiermee een uitgebreid sociaal netwerk heeft opgestart, en dat zij allen 

getuigen van een geslaagde integratie; Dat verzoeker gezien zijn depressieve achtergrond noodzakelijk 

de hulp van derden behoefde en dat deze mensen hem door dik en dun gesteund hebben waardoor 

deze mensen hem heel nauw aan het hart liggen; Dat hij tijdens deze lange periode sociale relaties 

heeft ontwikkeld die van die aard zijn om onder de bescherming van artikel 8 EVRM te vallen; Dat het in 

dit geval duidelijk is dat er geen objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat, vermeld onder één van 

de in artikel 8.2 EVRM genoemde doelstellingen, om het privéleven van de verzoeker te schenden; Dat 

uit het voorgaande volgt dat de verwerende partij geen volledige evaluatie van de situatie van de 

verzoeker heeft gevoerd.  Dat er zou kunnen worden aanvaard dat elementen van integratie op zich niet 

voldoende zijn om als buitengewone omstandigheid in aanmerking genomen te worden, maar dat deze 

elementen weliswaar in rekening gebracht dienen te worden in het geheel van de ingeroepen 

omstandigheden, namelijk de mogelijkheid om te kunnen werken, de hangende procedure 9ter bij de 

RvV, en de sociale banden die verzoeker in België heeft; Dat verzoeker bijgevolg voor wat betreft zijn 

integratie gehandeld heeft zoals een zorgvuldige persoon, door van de mogelijkheden geboden door de 

Belgische autoriteiten gebruik te maken en dat verzoeker zijn verregaande integratie weliswaar zelf 

heeft gecreëerd, maar ten dien einde geen misbruik heeft gemaakt; Dat verwerende partij het 

evenredigheidsbeginsel eveneens heeft geschonden door geen afweging te maken tussen de 

ongemakken waarmee verzoeker zou geconfronteerd worden bij een terugkeer voor onbepaalde duur 

naar zijn land van herkomst, namelijk voor verzoeker zijn vader zijn medische situatie alsook verzoeker 

zijn professionele opportuniteiten, dit afgewogen tegen de doelstelling van de te vervullen formaliteiten 

die enkel een algemeen belang dienen en waarop uitzonderingen mogelijk zijn bij buitengewone 

omstandigheden zoals aangehaald door de verzoeker; Dat verwerende partij het volgende motiveerde 

omtrent de professionele opportuniteiten van verzoeker; (…) (stuk 1) Dat uit bovenstaande argumentatie 

allerminst een afweging blijkt in het kader van artikel 8 EVRM; Dat het dan ook niet kan volstaan voor 

verwerende partij om te stellen dat verzoeker dan maar een andere procedure dient op te starten als dit 

element wordt aangehaald in het kader van artikel 8 EVRM waarover verwerende partij zich verplicht 

dient uit te spreken, ook wanneer het zijn professionele opportuniteiten betreft; Dat er bijkomend 

geoordeeld dient te worden dat de bestreden beslissing geen afdoende motivering geeft omtrent de 

aangehaald buitengewone omstandigheid wegens het gebrek aan een diplomatieke post in Armenië; 

Dat deze buitengewone omstandigheid reeds werd aangehaald in de aanvraag zelf alsook herhaald 

werd in het aanvullend schrijven; Dat verwerende partij haar motivering hieromtrent als volgt luidt;  (…) 

(stuk 1) Dat bovenstaande motivering nalaat om in te gaan op de uiterst disproportionele formaliteiten 

die geëist zouden worden en het gebrek aan afweging in het kader van artikel 8 EVRM; Dat het geheel 

onredelijk zou zijn dat verzoeker deze aanvraag 9bis zou moeten indienen in zijn land van herkomst, 

wetende dat hier niet eens een diplomatieke ambassade is, en wetende dat hij hiervoor helemaal alleen 

een onredelijk lange reis en organisatie zou voor moeten ondernemen om deze aanvraag dan te kunnen 

indienen op de diplomatieke post te Moskou, hetgeen alleen al in vogelvlucht bijna 2000 kilometer van 

Armenië is gelegen; Door de Raad van State werd reeds geoordeeld dat het recht op eerbiediging van 

het familie-, gezins- en privéleven een buitengewone omstandigheid kan uitmaken indien er een 

kennelijke wanverhouding bestaat tussen het doel en de gevolgen van de formaliteit en de gemakkelijke 
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haalbaarheid in het individuele geval en de ongemakken die de uitvoering met zich meebrengt: “Het 

recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven dat in art. 8. 1. EVRM wordt bevestigd, kan 

door de Staten worden beperkt binnen de grenzen bepaald bij art. 8.2. van hetzelfde Verdrag. De wet 

past in het kader van dit lid. Hoewel de toepassing van deze wet op zichzelf geen schending van voor-

noemd art. 8 inhoudt, kan de uitvoering van een verwijderingsmaatregel, gelet op de omstandigheden, 

inderdaad in strijd met dit artikel blijken te zijn. Voor de toelating of de weigering van het buitengewone 

rechtsmiddel waarop art. 9bis van de Vreemdelingenwet recht geeft, is het op grond van een regel van 

voorzichtig bestuur vereist dat de overheid de evenredigheid beoordeelt tussen enerzijds het doel en de 

gevolgen van de in het 2de lid van de bepaling voorgeschreven bestuurlijke stap, en anderzijds haar min 

of meer gemakkelijke haalbaarheid in het individuele geval en de ongemakken die met de uitvoering 

ervan gepaard gaan, en dan vooral de risico’s waaraan de veiligheid van de verzoekers en de integriteit 

van hun gezinsleven zouden worden blootgesteld, als ze zich eraan onderwerpen”(Raad van State nr. 

58.969, 1 april 1996 (7 januari 2000); Rev. Dr. Étr. 1996, 742, T. Vreemd. 1997, 29); Dat de formele 

vereisten disproportioneel zijn ten opzichte van de schending van de humanitaire elementen eigen aan 

dit dossier; Dat omwille van al die redenen er een schending vaststaat van de formele en materiële 

motiveringsplicht wat een schending uitmaakt van de artikelen 9bis en 62 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van 

vreemdelingen, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering 

van de bestuurshandelingen en schending van het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige 

voorbereiding van bestuurshandelingen, alsook een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van 

het evenredigheidsbeginsel.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Zelfs al is een beslissing formeel gemotiveerd, en zelfs al 

kent de verzoekende partij aldus de motieven, dan nog kan die verzoekende partij kritiek uiten op het 

feit dat de motivering niet afdoende is (RvS 18 maart 2010, nr. 202.029). 

 

2.3. Blijkens het administratief dossier heeft de verzoekende partij haar aanvraag om verblijfsmachtiging 

op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet tweemaal aangevuld: 

 

- de eerste keer op 23 maart 2020; hierin stelt de advocate van verzoeker dat ze de raadsman is opge-

volgd die verzoeker eerder begeleidde; als bijlage voegt ze een kopie van de aanvraag om verblijfs-

machtiging om medische redenen die verzoeker samen met de andere gezinsleden heeft ingediend op 

grond van de aandoeningen van zijn vader; de advocate stelt dat dit moet worden beschouwd als een 

bijkomende buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet; ze legt uit 

dat verzoeker een werkbelofte op zak heeft en in geval van regularisatie, zijn vader en de andere 

gezinsleden kan ondersteunen zodat ze niet meer afhankelijk hoeven te zijn van het OCMW; ze 

benadrukt dat de medische elementen die werden ingeroepen een buitengewone omstandigheid 

vormen omdat het evident is dat de voorzetting van medische zorgen voor de heer D.G. (vader van 

verzoeker) in het gedrang komt als de familieleden of een gezinslid moeten terugkeren naar het land 

van herkomst gezien de hele familie afhankelijk zal zijn van de inkomsten die verzoeker en zijn broer 

zullen genereren als ze werken en dit een medische opvolging zal optimaliseren (1);   

 

- de tweede keer op 6 april 2020; hierin stelt dezelfde advocate dat verzoeker wegens de corona-

epidemie het Belgisch grondgebied niet kan verlaten en evenmin naar Rusland kan gaan waar hij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf moet indienen (2). 

 

2.4. Een kernpunt van verzoekers betoog ter ondersteuning van de aangevoerde schending van de 

formele motiveringsplicht is dat de eerste bestreden beslissing niet afdoende antwoordt op het gestelde 

in punt 2.3.(1).  

 

2.5. In de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de aanvraag om verblijfsmachtiging die 

verzoeker zelf om medische redenen had ingediend op 5 oktober 2009, die ongegrond werd verklaard 

op 28 juli 2011 en waarvoor nadien geen medische stukken meer werden ontvangen. Dit heeft echter 

geen uitstaans met de aanvraag om verblijfsmachtiging van maart 2020 die verzoeker samen met zijn 

gezinsleden heeft ingediend op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, dit naar aanleiding van 
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aandoeningen van zijn vader. Voorts verwijst de eerste bestreden beslissing naar een “aanvraag 9ter 

ongegrond” die werd afgesloten op 4 november 2020 en gepaard ging met een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Verzoeker kan er dus voor opteren, aldus de eerste bestreden beslissing, om 

samen met zijn gezinsleden terug te keren naar Armenië. Uit het administratief dossier blijkt inderdaad 

dat de aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen van maart 2020, op 4 november werd 

afgesloten met een beslissing waarbij deze aanvraag ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard. 

Echter blijkt ook dat de verwerende partij n.a.v. het beroep dat verzoeker samen met zijn gezinsleden 

heeft ingediend tegen de voormelde beslissing van 4 november 2020, bij brief van 29 januari 2021 aan 

de Raad ter kennis heeft gebracht dat de beslissing van 4 november 2020 werd ingetrokken.  

 

2.6. De Raad kan dan ook niet anders dan concluderen dat de eerste bestreden beslissing geen 

afdoend antwoord meer biedt op het gestelde in punt 2.3.(1). Immers kan de eerste bestreden beslissing 

niet meer dienstig verwijzen naar een ingetrokken beslissing die moet worden geacht nooit te hebben 

bestaan. 

 

2.7. Het vastgestelde gebrek in de formele motivering kan niet worden rechtgezet doordat de eerste 

bestreden beslissing ook nog stelt: 

 

“Het feit dat betrokkene tewerkgesteld zou kunnen worden in een knelpuntberoep, met name als 

vrachtwagenchauffeur kan niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid daar een 

tewerkstelling enkel werd toegestaan zolang zijn asielprocedure of het gegrondheidsonderzoek inzake 

de aanvraag 9ter niet was afgesloten. Zowel zijn asielaanvraag als zijn aanvraag 9ter werden afgesloten 

waardoor betrokkene geen officiële toestemming meer heeft om betaalde arbeid te verrichten op het 

Belgische grondgebied. Indien betrokkene een verblijfsvergunning wenst te verkrijgen omdat hij alhier 

wenst te werken, dient hij hiertoe de nodige vergunningen via de geijkte weg aan te vragen. “ 

   

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit (...) dat  hij pogingen ondernomen zou 

hebben tot tewerkstelling maar niet toegelaten zou zijn tot de arbeidsmarkt, dat hij zou wensen te 

werken en op normale wijze deel te nemen aan de maatschappij, dat hij tewerkgesteld zou kunnen als 

vrachtwagenchauffeur, dat hij dus bereid zou zijn een knelpuntberoep in te vullen, (...) , dat hij 

onmiddellijk aan de slag zou kunnen, dat hij een aanvraag tot het bekomen van arbeidskaart C dd. 

02.04.2010 voorlegt .... ) kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien 

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

(RvS 9 december 2009, nr. 198.769).” 

 

2.8. Deze passages hebben immers geen uitstaans met het gestelde in punt in punt 2.3.(1), waarbij de 

tewerkstelling van verzoeker werd gekoppeld aan de medische problematiek van verzoekers vader en 

waarbij werd verwezen naar de aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen van 24 maart 

2020. 

 

2.9. In de nota met opmerkingen wordt op de betrokken kritiek niet concreet ingegaan. Het is juist dat de 

verzoekende partij in haar verzoekschrift ten onrechte uitweidt over wat er allemaal in de voormelde 

aanvraag van 24 maart 2020 werd ontwikkeld en wat er allemaal stond in haar verzoekschrift gericht 

tegen de beslissing van 4 november 2020 waarbij deze aanvraag ontvankelijk doch ongegrond werd 

verklaard, maar dat neemt niet weg dat er sprake is van een schending van de formele motiveringsplicht 

zoals deze hierboven werd geduid. Ter terechtzitting werd de verwerende partij met dit alles geconfron-

teerd maar beperkt ze zich tot een verwijzing naar de wijsheid van de Raad in de kwestie.           

 

2.10. De vaststelling dat de formele motiveringsplicht werd geschonden, leidt tot de nietigverklaring van 

de eerste bestreden beslissing. Het eerste en enig middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

2.11. Het eerste en enig middel is duidelijk gericht tegen de eerste bestreden beslissing. In het 

verzoekschrift kan echter onder het kopje “VI. bevel om het grondgebied te verlaten” worden gelezen: 
“Overwegende dat het bevel om het grondgebied te verlaten een accessorium is aan de beslissing 

inzake de aanvraag artikel 9bis, omdat ze tegelijkertijd werden betekend. Dat het bevel moet worden 

geschorst en vernietigd als accessorium van de beslissing en wegens het algemeen rechtsbeginsel van 

de rechtszekerheid.” 

 

2.12. Zoals de Raad al ettelijke keren heeft gesteld, steunt het bevel om het grondgebied te verlaten op 

eigen juridische en feitelijke overwegingen en vormt het geen accessorium van de eerste bestreden 

beslissing. De overwegingen die figureren in het bevel om het grondgebied te verlaten worden niet 



  

 

RvV X - Pagina 15 van 15 

betwist. Het gegeven dat de eerste bestreden beslissing wordt vernietigd, houdt enkel in dat er sprake is 

van een openstaande aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingen-

wet. Het houdt niet in dat er iets verandert aan verzoekers illegale verblijfssituatie. De tweede bestreden 

beslissing blijft dan ook overeind, ook al ziet verzoeker het liever anders op grond van het rechtszeker-

heidsbeginsel.  

     

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing. Zij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring 

van de tweede bestreden beslissing. 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 behandeld. Er dient derhalve geen uitspraak 

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

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 2 december 2020, 

waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 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, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2  

 

De vordering tot schorsing van de bij artikel 1 vernietigde beslissing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen voor zover zij zijn 

gericht tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 2 

december 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig maart tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


