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 nr. 275 585 van 28 juli 2022 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. HASOYAN 

Luikersteenweg 289, gelijkvloers 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die verklaren van Albanese nationaliteit te zijn, op 14 april 2022 

hebben 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 28 februari 2022 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) aan de derde verzoekende partij. 

 

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 9 juni 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juli 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat F. HASOYAN verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van attaché A. BORTOLAZZI, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 24 november 2020 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-gebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

1.2. Op 28 februari 2022 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste 

bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“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 het gezin de aanvraag 

om machtiging tot verblijf niet zou kunnen indienen via de gewone procedure namelijk via de diplo-matieke 

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 een asiel-

procedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Er werden 2 verzoeken om 

internationale bescherming ingediend die allebei werden afgewezen. Het eerste verzoek ingediend in 

2016 werd in 2017 afgewezen en het tweede verzoek ingediend in 2017 werd eveneens in 2017 

afgewezen. Er werd op 02.08.2017 een bevel betekend om het grondgebied te verlaten, wat betrokke-

nen nalieten te doen. De elementen van integratie met verwijzing naar criterium 2.8A betreffende 

duurzame lokale verankering en het bestaan van een prangende humanitaire situatie en het zogenaamde 

‘Kinderpardon’ in Nederland (taalkennis, werkverleden, tewerkstellingspotentieel, aan-sluiting bij de 

christelijke mutualiteiten en de schoolgang van de kinderen als kok en verzorgende/ zorgkundige/ initiatie 

verpleegkunde met de uitoefening van stages van de dochter in ondermeer de ziekenhuizen van Ninove 

en Asse en een halftijdse tewerkstelling van de zoon) 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 basis van tewerkstelling en op basis van 

studies kunnen visa aangevraagd worden via de Belgische ambassade. Ze kunnen zich bij deze 

procedure laten bijstaan door hun Belgische advocaat. Betrokkenen hebben steeds geweten dat de 

scholing van de kinderen plaatsvond in precair verblijf en dat hun opleiding in België mogelijk slechts een 

tijdelijke oplossing was om de ontwikkeling toch zo normaal mogelijk te laten verlopen. Betrokkenen tonen 

ook niet aan dat de kinderen hun studies niet zouden kunnen verderzetten in het land van herkomst. De 

meerderjarige dochter kan alleszins op basis van een studentenvisum ook eventueel terugkeren naar 

België om haar studies hier verder te zetten. Tewerkstelling werd alleen toegestaan zolang een 

asielprocedure niet was afgesloten. Deze tewerk-stelling had enkel als doel hen de mogelijkheid te geven 

om tijdens hun verblijf in België in hun eigen behoeften te voorzien. De verplichting om terug te keren naar 

het land van herkomst betekent enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen 

ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Dat de kinderen sterkere banden met België 

hebben dan met Albanië en dat ze negatieve psychische gevolgen zullen moeten dragen, is niet 

aannemelijk. De kinderen gingen langdurig in Albanië naar school, zijn er geboren en dragen de Albanese 

nationaliteit. Betrokkenen moeten beseft hebben dat hun verblijf in België slechts voorlopig was. Het feit 

dat een vreemdeling langdurig in het buitenland verblijft impliceert ook niet dat dient te worden 

aangenomen dat de bestaande familiebanden of vriendschapsbanden die gedurende een jarenlang 

verblijf in het land van herkomst werden opgebouwd, teniet zijn gegaan (RVV arrest 221362 van 

05.06.2020). Ter ondersteuning van hun aanvraag om machtiging tot verblijf, beroepen betrokkenen zich 

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

15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 198.769 

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

van toepassing.” 

 

1.3. Op 28 februari 2022 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie ten aanzien 

van de derde verzoekende partij een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Dit is de tweede bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“mevrouw: 

(…) 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel 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: 
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o Krachtens artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980, is zij een vreemdeling vrijgesteld 

van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 90 dagen op een periode van 

180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen: de termijn van vrijstelling van 

de vismplicht werd ruim overschreden. Betrokkene verblijft sedert oktober 2016 in België. In 2017 werd 

een bevel betekend om het grondgebied te verlaten.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de materiële motiverings-

plicht juncto artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, van het evenredigheids- en het redelijkheids-beginsel, 

van de motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet 

van 29 juli 1991) en van de beginselen van behoorlijk bestuur, met name het zorgvuldig-heidsbeginsel. 

 

Naast een theoretische uiteenzetting lichten de verzoekende partijen hun enig middel toe als volgt: 

 

“2.1.2. Uitzonderlijke omstandigheden niet afdoende onderzocht door de DVZ - toepassing op de 

feitensituatie in casu in hoofde van verzoekers 

 

Verwerende partij heeft verzoekers hun aanvraag overeenkomstig art. 9bis vw. onontvankelijk verklaard 

op 28/02/2022 op basis van het ontberen van uitzonderlijke omstandigheden. 

 

Verzoekers hebben de eer om op te merken dat normalerwijze de aanvraag van een machtiging tot verblijf 

in België door de vreemdeling moet worden gedaan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in 

het land van herkomst (art. 9 Vw.). 

 

Dat de Vreemdelingenwet hierop echter een uitzondering voorziet waardoor de vreemdeling in 

buitengewone omstandigheden een machtiging tot verblijf kan vragen vanuit zijn verblijfplaats in België 

 

Verzoeker wenst te verwijzen naar stukken in bijlagen, alwaar verwerende partij het volgende stelde: 

 

(…) 

 

Dat het begrip "buitengewone omstandigheden" echter nergens omschreven is in de wet zodanig dat de 

bevoegdheid van de Minister louter discretionair is. 

 

Dat ook de voorbereidende werken niet duidelijk maken wat onder "buitengewone omstandigheden" moet 

worden begrepen doch dat in elk geval de nadruk gelegd wordt op "humanitaire redenen". 

 

Dat de Raad van State bij arrest nr. 73.025 dd. 9 april 1998 bepaalde dat buitengewone omstandig-heden 

geen omstandigheden van overmacht zijn (R.v.St. nr. 73.025, 9 april 1998,, R.v.St., 1998,69). 

 

Op dat punt bepaalt trouwens de omzendbrief van 9 oktober 1997 betreffende de toepassing van artikel 

9 lid 3 Vreemdelingenwet dat : "De betrokkene moet aantonen dat het ónmogelijk of bijzonder moeilijk is 

om terug te keren naar zijn land van herkomst of naar een land waar hij tot verblijf is toegelaten, om de 

betrokken machtiging aan te vragen". 

 

"Buitengewoon" betekent niet dat het "onmogelijk" is om in het buitenland de aanvraag tot verblijf in te 

dienen, het is voldoende dat het "bijzonder moeilijk" is dit te doen; in de Franse wettekst is er overigens 

sprake van omstandigheden die "exceptionnelles" zijn, wat synoniem is van "extraordinaires". 

 

Bij de beoordeling van de vraag of de ingeroepen omstandigheden "buitengewoon" zijn, dient het 

evenredigheidsbeginsel toegepast te worden. 

 

Er weze benadrukt dat alles kan ingeroepen worden als buitengewone omstandigheid, voor zover het 

beantwoordt aan de voornoemde algemene begripsomschrijving. 

 

Verzoekers zijn de mening toegedaan dat verwerende partij haar beslissing onvoldoende gemotiveerd 

heeft en dat verwerende partij onvoldoende rekening heeft gehouden met de concrete situatie van 

verzoekers en hun actuele toestand. 
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- Het staat onstuitbaar vast dat in het land van herkomst - i.e. Albanië2 - geen Belgische diplomatieke 

vertegenwoordiging aanwezig is, met dien verstande dat het bestaan van bijzondere omstandigheden 

aanvaard dient te worden.3 

 

Dit is algemeen gekende informatie en staat expliciet gepubliceerd op de website van FOD Buitenlandse 

Zaken: 

 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades en consulaten/belgische ambassades en 

consulaten in het buitenland 

 

De RvV stelde al reeds dat buitengewone omstandigheden in de zin van art. 9bis vrw. omstandigheden 

zijn die het voor de vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te kunnen doen 

op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Ook andere omstandigheden kunnen van die 

aard zijn, zonder dat zij een gevaar voor het leven betekenen.4 

 

Wanneer de onmogelijkheid tot terugkeer bestaat in hoofde van één van de gezinsleden, mag worden 

aangenomen dat ook voor de andere gezinsleden hiermede een onmogelijkheid tot terugkeer ontstaat, 

quod certa est.5 

 

Verwerende partij is uiteraard vanzelfsprekend op de hoogte van dit objectief gegeven en dit gegeven 

werd niet nader onderzocht door verwerende partij. 

 

Verwerende partij dient in aanmerking te nemen dat verzoeker en zijn gezin aantonen dat het voor hem 

zeer moeilijk is om naar Bulgarije (i.e. EU lidstaat) te begeven middels een legale verblijfstitel. Verzoekers 

kunnen onmogelijk als Albanese onderdanen vanuit België een visumaanvraag instellen om Bulgarije 

binnen te treden. 

 

Verzoekers wijzen er inderdaad op, dat zij hun aanvraag bij de Belgische ambassade te Bulgarije 

persoonlijk moet indienen, om reden dat er in Albanië geen Belgische ambassade aanwezig is. Dit 

gegeven is niet voor ernstige betwisting vatbaar. 

 

Verder wijzen zij er inderdaad op dat zij ook waarschijnlijk een visum zou moeten bekomen om Bulgarije 

legaal te betreden om het verzoek tot verblijfsmachtiging te doen en dat hier absoluut sprake is van een 

administratieve onmogelijkheid, aangezien dit voor verzoekers zowel financieel als materieel onmogelijk 

is om eerst een visum te bekomen voor het integraal gezin. 

 

Verzoekers wijzen expliciet op hun beperkte financiële middelen om te overleven, waardoor een reis naar 

Bulgarije en een lang verblijf aldaar in afwachting van de visum, onstuitbaar gepaard zal gaan met heel 

wat administratief onhaalbaar werk en financieel niet haalbaar is voor verzoekers. 

 

Zoals verwerende partij terecht opmerkt in de bestreden beslissing, waren verzoekers maar tijdelijk 

tewerkgesteld gedurende de asielprocedure en was deze tewerkstelling door verzoekers enkel voorzien 

om gedurende de hangende asielprocedure in hun basisbehoeften te voorzien. 

 

Verwerende partij stelt zelf dat verzoekers verder illegaal in het Rijk verbleven en dat hun verblijf maar 

precair was... 

 

De Raad stelde al reeds vast dat de gemachtigde op zich niet betwist dat de verzoekende partijen hun 

aanvraag bij de Belgische ambassade te Sofia, Bulgarije zouden moeten indienen, wanneer hen niet 

wordt toegelaten deze aanvraag in België in te dienen. De gemachtigde verwijst in dit verband slechts 

naar het feit dat de verzoekende partijen beweren "dat ze daartoe eerst een visum moeten bekomen om 

op legale wijze Bulgarije te betreden, wat voor hen zowel financieel als materieel onmogelijk is", maar 

gaat vervolgens niet concreet in op de in de aanvraag uitdrukkelijk ingeroepen elementen. Het is dan ook 

niet duidelijk waarom hij besluit dat de verzoekende partijen "geen buitengewone omstandigheden 

aantonen", waardoor voor hen geen uitzondering kan worden gemaakt. 

 

Verzoekende partij heeft niet afdoende onderzocht of in het land van herkomst - in casu Albanië al dan 

niet een Belgische diplomatieke vertegenwoordiging aanwezig is. Er is immers in Albanië geen Belgische 

diplomatie vertegenwoordiging aanwezig. 
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Verwerende partij dient elk dossier individueel en zorgvuldig te behandelen en concreet te toetsen aan 

elk individueel dossier en alle door haar gekende objectieve gegevens.  

 

Dat vraagt voor elke individuele situatie een nauwgezet onderzoek en afweging, wat in casu absoluut 

dient te gebeuren in het belang van verzoekers. 

 

Het begrip afdoende impliceert dat de opgelegde motivering in feite en in rechte evenredig moet zijn aan 

het gewicht van de genomen beslissing, wat in casu niet het geval is. 

 

De bestreden beslissing houdt op geen enkele wijze rekening met deze belangrijke omstandigheid, terwijl 

deze situatie degelijk goed gekend was door de overheid middels in de al reeds ingestelde aanvraag tot 

verblijf ex art. 9bis vrw. en het administratief dossier. 

 

- Bovendien werd er al reeds gesteld dat het feit dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) het onwettig 

verblijf gedoogt, zulks uitzonderlijk een buitengewone omstandigheid kan uitmaken in het kader van een 

humanitaire regularisatie-aanvraag.7 

 

Verzoekers verblijven inmiddels al langer dan 6 iaar gedoogd en legaal in het Rijk. 

 

Verzoekers werd zonder meer gedoogd door verwerende partij op het Belgisch grondgebied en boven-

dien verbleven zij ook gedurende een lange periode legaal in het Rijk in het kader van de procedures VIB 

(zie AD). 

 

De DVZ kan geen ononvankelijkheidsbeslissing nemen nadat een eerdere ongegrondheidsbeslissing in 

dezelfde zaak vernietigd werd. Doordat de ontvankelijkheid van de aanvraag niet betwist wordt, heeft deze 

beslissing gezag van gewijsde verworven. Dat stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in 

een arrest van 6 december 2017.8 

 

- De RvV stelde al reeds dat buitengewone omstandigheden in de zin van art. 9bis vrw. omstandigheden 

zijn die het voor de vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te kunnen doen 

op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Ook andere omstandigheden kunnen van die 

aard zijn, zonder dat zij een gevaar voor het leven betekenen.9 

 

De bestreden beslissing houdt op geen enkele wijze rekening met deze belangrijke omstandigheid, terwijl 

deze situatie degelijk goed gekend was door de overheid. 

 

- Verzoekers wensen tevens op te merken dat de verwerende partij concreet moet nagaan of een 

langdurig (onwettig) verblijf in België een buitengewone omstandigheid uitmaakt in de zin van artikel 9bis 

Verblijfswet (Vw), ook wanneer dit verblijf te wijten is aan de keuze van de ouders van verzoeker. Dat stelt 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in een arrest van 9 juli 2018.10 Verzoekers verblijven 

inmiddels al langer dan 6 in het Rijk. Verzoekers werden zonder meer gedoogd door verwerende partij op 

het Belgisch grondgebied en bovendien verbleven zij ook gedurende een lange periode legaal in het Rijk 

in het kader van de procedures VIB (zie AD). 

 

- De kinderen lopen naar school en deze schoolgang werd aangevat vanuit legaal verblijf. Ook dit element 

werd onvoldoende onderzocht en gemotiveerd, waardoor verwerende partij onvoldoende rekening heeft 

gehouden met het verlies van een school- of academiejaar, aangezien de kinderen respectievelijk 11 en 

16 jaar oud waren toen hun schoolgang in het Rijk aanvatte. Dit belangrijk gegeven wegmoffelen door te 

stellen dat verzoekers niet aantonen dat de kinderen hun studies niet zouden kunnen continueren in 

Albanië volstaat in casu niet. 

 

Kinderen die al heel hun leven in België schoollopen en daardoor het schrift van hun thuisland niet kennen, 

hebben een gegronde reden om een humanitaire verblijfsaanvraag (artikel 9bis Verblijfswet) in België in 

te dienen in plaats van met hun ouders te moeten terugkeren naar hun herkomstland om daar een 

verblijfsaanvraag in te dienen. 

 

De kinderen zijn immers niet in staat het onderwijssysteem te volgen zonder kennis van het schrift van 

dat land. 

 

Dat besliste de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest gekend onder nr. 181193 van 24 

januari 2017 in de zaak RvV X / II: 
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"Kinderen die al heel hun leven in België schoollopen en daardoor het Russisch schrift niet kennen, 

hebben een reden om een humanitaire verblijfsaanvraag (artikel 9bis Verblijfswet) in België in te dienen 

in plaats van met hun ouders te moeten terugkeren naar hun herkomstland, Rusland, om daar een 

verblijfsaanvraag in te dienen. De kinderen zijn immers niet in staat het Russisch onderwijssysteem te 

volgen zonder kennis van het schrift van dat land. Dat beslist de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(RvV) in arrest nr. 181.193 van 24 januari 2017. Volgens de RvV draagt de overheid mede een 

verantwoordelijkheid voor de integratie en het onderwijs van de kinderen nu de asielprocedure meer dan 

6 jaar heeft geduurd en ook de 9bis-procedure meer dan 6 jaar heeft geduurd. De RvV beslist ook dat 

Dienst Vreemdelingenzaken artikel 8 EVRM onvoldoende heeft onderzocht, nu de kinderen een Belgische 

halfzus hebben." 

 

Het weigeren van het verblijfsrecht mag enkel als het belang van kind daardoor niet geschaad wordt. 

Verzoekers hun kinderen waren beiden minderjarig toen zij in België arriveerden en zij lopen tot op heden 

voltijds naar school. De stelling dat zij een studentenvisum kunnen aanvragen ontslaat verwerende partij 

niet om een grondige motivering te formuleren aangaande de jarenlange schoolgang van verzoekers hun 

kinderen in België, temeer daar het jongste kind zijn quasi volledig middelbare onderwijs - dewelke 

cruciaal is voor zijn verdere ontwikkeling en loopbaan / hogere studies - in België heeft aangevat en 

gefinaliseerd. 

 

De bestreden beslissing houdt op geen enkele wijze rekening met deze belangrijke omstandigheid, terwijl 

deze situatie degelijk goed gekend was door de overheid.  Verwerende partij dient in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en zulks op een 

afdoende wijze. 

 

Het begrip afdoende impliceert dat de opgelegde motivering in feite en in rechte evenredig moet zijn aan 

het gewicht van de genomen beslissing, wat in casu niet het geval is. 

 

'De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met machtsover-

schrijding genomen' (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september 1960, Janssens, 

nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519) 

 

Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is het 

een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch 

aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij steunt 

op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk naar recht 

gemotiveerd is. 

 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 21.037, 

17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt met 

inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

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 de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de feiten 

of van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 1984-

85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43). 

 

Verwerende partij heeft ten onrechte de procedure art. 9bis vw. onontvankelijk verklaard. 

 

Dat het bijgevolg daadwerkelijk onmogelijk en onverantwoord is om de aanvraag te doen vanuit het 

thuisland, aangezien het werkelijk bijzonder moeilijk is voor verzoeker en zijn gezin om naar Albanië terug 

te keren om via daar naar Bulgarije te verkasten om maanden lang aldaar op hun aanvraag te wachten 

met een onzekere uitkomst tot gevolg. 

 

Dat het derhalve onmogelijk is om naar Bulgarije te reizen om aldaar de nodige aanvragen te doen. 

Verwerende partij had dit element moeten onderzoeken en heeft zulks blijkbaar niet afdoende gedaan. 
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Het ontberen van een Belgisch Consulaat in het land van herkomst - in casu Albanië - kan een 

buitengewone omstandigheid impliceren. 

 

Verwerende partij heeft dit gegeven niet nader onderzocht in de bestreden beslissing. Dit deel van de 

motivering kan derhalve bezwaarlijk worden weerhouden. Bijgevolg dient de bestreden beslissing te 

worden vernietigd. 

 

In casu menen verzoekers dat de beslissing van verwerende partij een manifeste inbreuk uitmaakt van 

het het evenredigheids- en redelijkheidsbeginsel en tevens een schending van de motiveringsplicht vervat 

in art. 62 van de Vreemdelingenwet en artt. 2 en 3 de Wet de Wet van wet betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen (Wet 29 juli 1991) en schending van de beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

 

Derhalve is de bestreden beslissing manifest onredelijk is en dient deze te worden vernietigd.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

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. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid 

ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag 

liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in 

rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet voorbe-

reiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met 

de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder meer op 

om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke 

en juridische aspecten van het dossier deugdelijk worden onderzocht, zodat zij met kennis van zaken kan 

beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de 

ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen 

komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn 

die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

2.3. Artikel 9bis, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“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 over een identiteitsdocument beschikt 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. 

 

Als algemene regel geldt dus 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. Luidens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

kan in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, het hem wel worden toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn 

verblijfplaats in België. De mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen, als 

uitzonderingsbepaling, moet restrictief worden geïnterpreteerd. De “buitengewone om-standigheden” 

waarvan sprake strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een verblijf van meer 

dan drie maanden wordt verleend, maar enkel om te verantwoorden waarom de aanvraag in België en 

niet vanuit het buitenland wordt ingediend. Het zijn omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de 
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vreemdeling naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een 

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

 

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 c.q. staats-secretaris 

over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

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 zijn 

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. 

 

Om de verwerende partij toe te laten te oordelen over het al dan niet voldaan zijn aan deze voorwaarde 

die inherent is aan artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, moet de aanvrager, zoals reeds gesteld, 

aantonen dat het voor hem bijzonder moeilijk is terug te keren naar zijn land van oorsprong of naar een 

land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. 

 

Gelet op het feit dat ter zake geen wettelijke criteria zijn vooropgesteld, beschikt het bestuur over een 

ruime appreciatiebevoegdheid bij het beoordelen of elementen, die worden aangevoerd in een aan-vraag, 

al dan niet buitengewone omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

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

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

beoordelen. Hij is enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

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

buitengewone omstandigheden die de verzoekende partijen hebben ingeroepen om te verantwoorden 

waarom zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in hun land van oorsprong hebben ingediend niet 

werden aanvaard of bewezen. 

 

2.5. De verzoekende partijen betogen onder meer dat het vaststaat dat er in hun land van herkomst, 

Albanië, geen Belgische diplomatieke vertegenwoordiging aanwezig is met dien verstande dat het 

bestaan van buitengewone omstandigheden dient te worden aanvaard, dat de verwerende partij dient in 

aanmerking te nemen dat zij aantonen dat het voor hen zeer moeilijk is om naar Bulgarije te gaan middels 

een legale verblijfstitel, dat zij onmogelijk als Albanese onderdanen vanuit België een visum-aanvraag 

kunnen indienen om Bulgarije te betreden, dat zij hun aanvraag bij de Belgische ambassade in Bulgarije 

persoonlijk moeten indienen, dat dit gegeven niet betwistbaar is, dat zij er verder op wijzen dat zij ook 

waarschijnlijk een visum zouden moeten verkrijgen om Bulgarije legaal te betreden om het verzoek tot 

verblijfsmachtiging te doen en er absoluut sprake is van een administratieve onmogelijkheid gezien het 

voor hen zowel financieel als materieel onmogelijk is om eerst een visum te verkrijgen voor het integrale 

gezin, dat zij expliciet op hun beperkte financiële middelen wijzen, waardoor een reis naar Bulgarije en 

een lang verblijf aldaar, onstuitbaar zal gepaard gaan met heel wat administratief onhaalbaar werk en 

financieel niet haalbaar is voor hen. De verzoekende partijen menen nog dat de verwerende partij niet 

concreet ingaat op de in de aanvraag uitdrukkelijk ingeroepen elementen en het dan ook niet duidelijk is 

waarom de verwerende partij besluit dat zij geen buitengewone omstandig-heden aantonen. Zij menen 

dat niet afdoende werd onderzocht of in het land van herkomst een Belgische diplomatieke post aanwezig 

is, dat de bestreden beslissing op geen enkele wijze rekening houdt met deze belangrijke omstandigheid, 

terwijl deze situatie goed gekend was bij de overheid middels de reeds ingediende aanvraag op grond 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

2.6. Uit de eerste bestreden beslissing blijken geen motieven betreffende het niet aanwezig zijn van een 

Belgische diplomatieke post in Albanië en/of betreffende moeilijkheden om zich naar Bulgarije te begeven 

om aldaar een aanvraag in te dienen. 
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2.7. Uit de argumentatie van de verzoekende partijen blijkt dat het noodzakelijk is om kennis te kunnen 

nemen van de aanvraag van 24 november 2020 om verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad stelt evenwel vast dat hem een onvolledig, niet-geïnventariseerd administratief dossier werd 

overgemaakt. De aanvraag om verblijfsmachtiging in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingen-

wet van 24 november 2020 bevindt zich niet in het administratief dossier. Er is mailcorrespondentie van 

22 januari 2021 terug te vinden van de betrokken gemeente aan “Dex 9bisDemandes-Aanvragen” met als 

onderwerp “Familie S.I. (…) 29/08/1975 Annexe 3 délivrée”. Een herhaaldelijke en grondige door-name 

van het niet-geïnventariseerd administratief dossier levert echter niets op. De verblijfsaanvraag van 24 

november 2020 ontbreekt.  

 

Gelet op het feit dat de Raad, om de kritiek van de verzoekende partijen te kunnen beoordelen, dient na 

te gaan welke elementen zij hebben aangebracht in hun aanvraag van 24 november 2020 om verblijfs-

machtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en voormelde aanvraag zich niet in het 

administratief dossier bevindt, kan de Raad, bij gebrek aan een volledig administratief dossier, niet nagaan 

of de verwerende partij bij de totstandkoming van de eerste bestreden beslissing is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, en of zij in de eerste bestreden beslissing een afdoende antwoord heeft geboden 

op de in de aanvraag aangevoerde elementen. 

 

Daar de administratie deze essentiële en determinerende informatie niet ter beschikking van de Raad 

heeft gesteld, maakt ze de wettigheidcontrole op haar beslissing onmogelijk (RvS 17 februari 1998, nr. 

71.867). 

 

2.8. Derhalve dringt de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing zich op. 

 

2.9. Aangezien het bestreden bevel ten aanzien van de derde verzoekende partij op dezelfde dag, met 

name op 28 februari 2022, werd gegeven als de beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag om 

machtiging tot verblijf, in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, aangezien deze 

beslissingen ook op dezelfde dag aan de derde verzoekende partij ter kennis werden gebracht op 16 

maart 2022, blijkt de verknochtheid tussen het bestreden bevel en de beslissing waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt 

verklaard.  

 

Er werd pas besloten tot de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten nadat de verwerende 

partij heeft beschikt over de door de verzoekende partijen ingediende aanvraag om verblijfsmachtiging in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, waarbij zij heeft vastgesteld dat er geen 

buitengewone omstandigheden zijn die een terugkeer naar Albanië verhinderen.  

 

Aangezien uit de bespreking van het enig middel is gebleken dat niet kan worden nagegaan of alle aan-

gevoerde buitengewone omstandigheden werden onderzocht, moet in de huidige stand van het geding 

worden uitgegaan van de veronderstelling dat de verzoekende partijen mogelijk elementen hebben 

aangevoerd die mogelijk buitengewoon zijn in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zodat in 

die omstandigheden de gemachtigde van de staatssecretaris niet zou hebben besloten tot de afgifte van 

het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

2.10. Gelet op de nauwe samenhang met de eerste bestreden beslissing dient, met het oog op de 

rechtszekerheid en in het belang van een goede rechtsbedeling, het bestreden bevel om het grond-gebied 

te verlaten dan ook uit het rechtsverkeer te worden gehaald en samen met de eerste bestreden beslissing 

te worden vernietigd. 

 

3. Korte debatten 

 

De nietigverklaring van de bestreden beslissingen dringt zich op. Er is grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 28 februari 2022 

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 diens beslissing van dezelfde datum tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig juli tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN N. VERMANDER 

  

 


