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 nr. 189 284 van 30 juni 2017 

in de zaak RvV X / II 
 
 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
   

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op maandag 9 mei 2016 

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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 17 maart 2016 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt, aan de verzoeker op 

8 april 2016 ter kennis gebracht. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 april 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 mei 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoeker, bijgestaan door zijn advocaat S. VAN ROSSEM, en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoeker, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, komt op 18 februari 2005 België 

binnen zonder enig identiteitsdocument, en vraagt op 21 februari 2005 asiel aan. Op 20 april 2005 

neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een beslissing tot weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

1.2. Op 17 juni 2005 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van het 

op dat ogenblik geldende artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

Vreemdelingenwet). Op 19 mei 2009 wordt de aanvraag zonder voorwerp bevonden. 
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1.3. Op 29 oktober 2009 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 3 mei 2011 wordt de aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond 

bevonden. 

 

1.4. Op 22 september 2011 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 17 november 2011 wordt de aanvraag onontvankelijk 

verklaard. 

 

1.5. Op 22 september 2011 dient de verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 30 januari 2013 wordt de aanvraag 

onontvankelijk verklaard en wordt tevens aan de verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te 

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

nietigverklaring ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Deze zaak is 

gekend onder het nr. 130 167. 

 

1.6. Op 12 juni 2014 dient de verzoeker een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 10 maart 2015 wordt de aanvraag onontvankelijk 

verklaard en wordt tevens aan de verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

Tegen deze beslissingen wordt een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring ingediend 

bij de Raad. Deze zaak is gekend onder het nr. 172 696. 

 

1.7. Op 15 juni 2015 dient de verzoeker een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 17 maart 2016 wordt de aanvraag onontvankelijk 

verklaard. Dit is de thans bestreden beslissing, die aan de verzoeker op 8 april 2016 ter kennis wordt 

gebracht. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die waarvoor de administratieve bijdrage 

werd betaald) en waarvan nog een kopie werd doorgestuurd op 04.12.2015 door : 

(…) 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

 

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

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. 

Betrokkene vroeg op 21.02.2005 in België asiel aan. Vermits betrokkene op 07.02.2005 in Nederland 

asiel had aangevraagd, werd er op 14.03.2005 een overname gevraagd in het kader van de Dublin-

akkoorden. Op 22.03.2005 verklaarde Nederland zich akkoord met de overname. Hieropvolgend nam 

de Dienst Vreemdelingenzaken op 19.04.2005 de beslissing ‘weigering van verblijf – bijlage 26quater’ 

en werd betrokkene op 27.04.2005 door de Federale Politie overgedragen aan de Nederlandse 

politiediensten. Betrokkene verkoos echter de beslissing inzake zijn asielaanvraag in Nederland niet af 

te wachten en keerde terug naar België. Sindsdien verblijft hij illegaal in België. Het feit dat hij de 

beslissing inzake zijn asielaanvraag in Nederland niet heeft afgewacht, hij terugkeerde naar België en 

zo reeds meer dan 11 jaar illegaal op het Belgisch grondgebied verblijft, is te wijten aan zijn eigen 

houding op dat moment en bijgevolg kan zijn langdurig verblijf in België niet aanvaard worden als een 

buitengewone omstandigheid. Uit langdurig illegaal verblijf kunnen immers geen rechten geput worden 

met het oog op machtiging tot verblijf. 

 

Op 17.06.2005 diende betrokkene een aanvraag art. 9§3 in. Deze aanvraag werd op 19.05.2009 

“zonder voorwerp” verklaard, hem betekend op 24.07.2009. Op 29.10.2009 diende betrokkene een 

eerste aanvraag art. 9bis in die op 03.05.2011 ongegrond werd verklaard. Een aanvraag art. 9ter werd 

ingediend op 29.09.2011, doch deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 17.11.2011, hem 
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betekend op 21.06.2012. Een tweede aanvraag art. 9bis, ingediend op 22.09.2011, werd op 30.01.2013 

afgesloten met een onontvankelijke beslissing. Deze beslissing en een bevel om het grondgebied te 

verlaten werden hem betekend op 24.05.2013. Betrokkene diende tegen de onontvankelijk beslissing en 

het bevel om het grondgebied te verlaten een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Dit beroep is nog lopende. Tenslotte diende betrokkene op 12.06.2014 een derde aanvraag art. 9bis in 

dewelke eveneens werd afgesloten met een onontvankelijk beslissing op 10.03.2015. Deze beslissing 

en een bevel om het grondgebied te verlaten werden hem betekend op 28.04.2015. Betrokkene diende 

tegen de onontvankelijk beslissing en het bevel om het grondgebied te verlaten opnieuw een beroep in 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit beroep is eveneens nog lopende. Het feit dat 

betrokkene nog twee beroepen lopende heeft bij de de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vormt 

geen buitengewone omstandigheid aangezien deze beroepen geen opschortende werking hebben. Het 

inroepen van art. 6 van het EVRM kan eveneens niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid. Dit artikel is immers slechts geldig in burgerlijke en strafrechterlijke zaken en asielrecht 

is een politiek recht. Inzake administratieve beslissingen die genomen worden in het kader van de 

Vreemdelingenwet kan betrokkene geen schending van de rechten van verdediging inroepen aangezien 

dit rechtsbeginsel niet van toepassing is op deze beslissingen. Betwistingen in verband met de toegang, 

het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen vallen buiten het toepassingsgebied van art. 6 van het 

EVRM omdat de desbetreffende regels een publiekrechterlijk karakter hebben. 

 

Betrokkene verwijst naar de aardbevingen die Nepal troffen op 25.04.2015 en 12.05.2015 en stelt dat 

zijn ouderlijk huis vernield werd zodat hij geen onderkomen meer zou hebben. Ter staving van deze 

bewering legt betrokkene een schrijven voor van Office of the Village Development Committee van 

12.05.2015 en een schrijven van de Government of Nepal Ministry of Home Affairs van 23.05.2015. 

Echter, er dient opgemerkt te worden dat deze brieven dateren van mei 2015. Betrokkene legt geen 

recente bewijzen voor dat zijn familie nog steeds geen menswaardig onderkomen heeft gevonden waar 

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

om machtiging tot verblijf. Bovendien staat het betrokkene steeds vrij een beroep te doen op de 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De IOM beschikt immers over een Reïntegratiefonds dat 

als doel heeft een duurzame terugkeer naar en reïntegratie in het land van herkomst te 

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

inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: beroepsopleidingen, 

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

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

accommodatie/huur, extra bagage. Hierdoor kan de bewering dat betrokkene geen onderkomen meer 

zou hebben en hij nergens meer terecht zou kunnen voor een veilig verblijf niet aanvaard worden als 

een buitengewone omstandigheid. 

 

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

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

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

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

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

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

 

Ook beweert betrokkene dat hij niemand meer zou hebben in zijn land van herkomst, doch uit de 

hierboven vermelde documenten blijkt dat zijn familie nog steeds in Nepal verblijft. De bewering dat 

betrokkene niemand meer zou hebben in zijn land van herkomst kan bijgevolg niet aanvaard worden als 

een buitengewone omstandigheid. 

 

Verder verwijst betrokkene naar zijn medische toestand en legt hij een schrijven voor van een arts, 

opgesteld op 12.05.2015. Echter, uit dit schrijven is niet op te maken dat de medische toestand van 

betrokkene hem zou verhinderen om (voor korte tijd) terug te keren naar zijn land van herkomst om 

aldaar de aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. Angezien dit schrijven niet duidelijk vermeld 

dat betrokkene in de onmogelijkheid is om te reizen, kan dit element niet aanvaard worden als een 

buitengewone omstandigheid. 

 

Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene zich eveneens 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. 
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Tot slot, wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen strafbare feiten heeft gepleegd, 

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. 

(…)” 

 

1.8. Op 17 maart 2016 wordt tevens aan de verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten 

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

ingediend bij de Raad. Deze zaak is gekend onder het nr. 187 478. 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoeker. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

van de “motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 29.07.1991”, van het redelijkheidsbeginsel 

en van het zorgvuldigheidsbeginsel. In de uiteenzetting van het middel wordt tevens een schending 

aangevoerd van het rechtszekerheidsbeginsel en van het gelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Dienst vreemdelingenzaken meent dat de regularisatieaanvraag van verzoeker d.d. 15.06.2015 op 

basis van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

(…) 

 

Dat integendeel tot wat door verwerende partij werd beslist de aanvraag van verzoeker geenszins als 

onontvankelijk kon worden beschouwd. 

 

Dat de motivering van de bestreden beslissing om verzoekers’ aanvraag onontvankelijk te verklaren niet 

afdoende is en in strijd met artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. 

 

Dat de bestreden beslissing onaanvaardbaar is voor verzoeker en vernietigd dient te worden omwille 

van een gebrekkig onderzoek, een schending van de motiveringsplicht en een schending van het 

rechtszekerheidsbeginsel. 

 

1. Buitengewone omstandigheden 

 

In eerste instantie wenst verzoeker te wijzen naar het feit dat verwerende partij van mening is dat er 

geen buitengewone omstandigheden werden aangehaald. 

 

Dat dit flagrant onwaar is en op zijn minst onvoldoende gemotiveerd werd door verwerende partij! 

 

Kruispunt-migratie.be beschrijft buitengewone omstandigheden als volgt: 

“Het zijn omstandigheden waardoor het ‘onmogelijk of bijzonder moeilijk’ is om een verblijfsaanvraag 

voor België in te dienen volgens de gewone procedure voor een verblijf voor meer dan drie maanden, 

d.w.z. vanuit het buitenland, voor je naar België komt. Volgens die gewone procedure van artikel 9 van 

de Verblijfswet moet je een verblijfsaanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post 

die bevoegd is voor je land van herkomst, of voor het land waar je wettig verblijft voor meer dan drie 

maanden. Maar als dat onmogelijk of bijzonder moeilijk is en als je al in België verblijft, alleen dan kan je 

een 9bis-aanvraag indienen in België.”1 

 

Dat verzoeker wel degelijk buitengewone omstandigheden heeft aangehaald die verantwoorden waarom 

zijn aanvraag in België werd ingediend. 
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Verwerende partij somt ze zelf op in haar bestreden beslissing. 

 

Verwerende partij faalt er vervolgens echter flagrant in afdoende te motiveren waarom deze elementen  

niet zouden volstaan. 

 

De motiveringsplicht, zoals ze voortvloeit uit de bepalingen van de wet van 29 juli 1991, houdt in dat de 

beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische 

en de feitelijke overwegingen dienen te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat 

deze motivering afdoende dient te zijn. 

 

Het mag duidelijk zijn dat verwerende partij het motiveringsbeginsel flagrant schendt! 

 

Men stelt immers louter het volgende:  “De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone 

omstandigheid waarom de betrokkene de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de 

gewone procedure namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de 

plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Dat, integendeel tot wat men stelt er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. 

 

Volgens de algemene regel van artikel 9 van de Vreemdelingenwet dient een machtiging tot verblijf te 

gebeuren bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waarvan de vreemdeling de 

nationaliteit heeft of waar hij of zij een verblijfsrecht heeft. 

 

Echter in geval van buitengewone omstandigheden kan een aanvraag tot machtiging van verblijf in 

België ingediend worden op basis van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet (R.v.St. ,nr. 56146; R.v.St. 

nr. 55204). 

 

De rechtspraak van de Raad van State preciseert dat de term ‘circonstances exceptionelles’ gelezen 

moet worden als ‘circonstances extraordinaires’ (R.v.St. nr. 60962, 11 juli 1996, T.Vreem.1997, nr. 4, p. 

385). 

 

Dit betekent dat buitengewone omstandigheden geen omstandigheden van overmacht moeten zijn. Er 

dient bewezen te worden dat een aanvraag in het buitenland, alle omstandigheden in acht genomen, 

een buitengewone inspanning zou betekenen voor betrokkenen. 

 

Een buitengewone omstandigheid is niet hetzelfde als overmacht. Het betekent dat het onmogelijk of 

bijzonder moeilijk is voor de betrokkene om naar zijn land van herkomst te gaan om daar de aanvraag in 

te dienen. 

 

Bovendien is er geen vereiste dat de buitengewone omstandigheid voor de betrokkene 

"onvoorzienbaar" is. De buitengewone omstandigheden mogen zelfs deels het gevolg zijn van het 

gedrag van de betrokkene zelf. 

 

Dat verzoeker reeds meer dan 10 jaar op het Belgisch grondgebied verblijft. Hij is zijn land van herkomst 

ontvlucht uit schrik voor zijn leven. 

 

Verzoeker kan niet terugkeren naar Nepal om daar een regularisatieaanvraag in te dienen, aangezien 

hij al verschillende jaren niet meer in Nepal is geweest! Hij heeft zijn leven hier opgebouwd! Bovendien 

heeft hij niets meer in zijn land van herkomst en kan hij nergens terecht voor een veilig onderkomen 

aangezien zijn ouderlijk huis vernield werd tijdens de aardbevingen van vorig jaar, waardoor hij in een 

mensonterende en levensbedreigende situatie zou terechtkomen. 

 

Dat er dus wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. Bovendien kan verzoeker uit deze 

motivering niet afleiden waarom de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden 

vormen. Verwerende partij dient dit uitvoerig te motiveren! 

 

De elementen die verzoeker aanhaalde, dienen wel degelijk in overweging te worden genomen als 

buitengewone omstandigheden. 

 

Kruispunt-Migratie.be geeft de volgende voorbeelden aangaande buitengewone omstandigheden: 
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“De rechtspraak aanvaardt deze buitengewone omstandigheden:  

• Lopende asielprocedure 

• Schending van artikel 3 of 8 EVRM 

• Administratieve onmogelijkheid 

• Medische elementen 

• Andere omstandigheden of een geheel van omstandigheden” 

 

En specifieert verder het volgende: 

“Andere omstandigheden of geheel van omstandigheden 

Elke omstandigheid of geheel van omstandigheden die het indienen van de aanvraag in het 

herkomstland bijzonder moeilijk maakt, kan een buitengewone omstandigheid zijn. Die omstandigheden 

kunnen te maken hebben met het verblijf in België. Je kan ook omstandigheden in het herkomstland 

inroepen. 

Voorbeelden van omstandigheden in België: 

• je kind zou een school- of academiejaar verliezen 

• je zou je werk verliezen 

• je bent opgesloten in de gevangenis 

Voorbeelden van omstandigheden in het herkomstland: 

• oorlog 

• weigering van legerdienst3” 

 

Dat verzoeker duidelijk buitengewone omstandigheden aangehaald heeft, die aanvaard worden door de 

rechtspraak. 

 

Verwerende partij ontkent dit niet, meer nog men haalt ze aan in de beslissing! 

 

Dat het bijgevolg onaanvaardbaar is dat deze niet aanvaard worden door verwerende partij! 

 

Dat verzoeker het volgende wenst op te merken m.b.t. de door hem aangehaalde buitengewone 

omstandigheden (die, zoals eerder aangehaald, aanvaard worden door de rechtspraak.): 

 

1.1. Schending van art 3 EVRM 

 

Verzoeker bevindt zich in buitengewone omstandigheden daar een terugkeer naar Nepal een schending 

zou uitmaken van artikel 3 van het EVRM. Dit omvat het volgende: “(…)”. 

 

Wanneer verzoeker zou moeten terugkeren zal artikel 3 van het EVRM geschonden worden. Verzoeker 

is ook al sinds geruime tijd niet meer in zijn land van herkomst geweest. 

 

Elke staat heeft  een beschermingsplicht t.o.v. mensen die foltering en mensonwaardige behandeling 

dienen te ondergaan. 

 

Dit betekent dat niemand in een onherstelbare toestand van reëel gevaar daartoe geplaatst wordt, ook 

al is het buiten de jurisdictie van die staat zelf.( Arrest Kirkwood (19479/83), 12 maart 1984). 

 

Nepal werd op 25 april ll. getroffen door een aardbeving die het land in puin achterliet. 

 

Dat verschillende mensenrechten zich reeds uitspraken over de erbarmelijke leefomstandigheden en 

ook de bevoegde Belgische instanties gesteld hebben geen repatriëringen naar Nepal uit te voeren. 

 

Dat dit uiteraard uitzonderlijke omstandigheden zijn. Doch verwerende partij dient hier rekening mee te 

houden! 

 

De bestreden beslissing stelt: “ook beweert betrokkene dat hij niemand meer zou hebben in zijn land 

van herkomst, doch uit de hierboven vermelde documenten blijkt dat zijn familie nog steeds in Nepal 

verblijft. De bewering dat betrokkene niemand meer zou hebben in zijn land van herkomst kan bijgevolg 

niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid.” 

 

Het klopt inderdaad dat sommige leden van zijn familie nog in Nepal verblijven, maar het feit dat zijn 

ouderlijk huis vernield is door de aardbevingen van april 2015, wat ook blijkt uit de bijgevoegde 
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documenten, toont aan dat hij in Nepal op niemand kan terugvallen die hem kan opvangen en waar hij, 

al dan niet tijdelijk, een onderkomen vindt. 

Zoals verwerende partij erkent, voegde verzoeker een schrijven van ‘Office of the Village Development 

committee’ d.d. 12.05.2015 en een schrijven van de ‘Government of Nepal Ministry of Home Affairs’ d.d. 

23.05.2015. Verwerende partij weigert hier echter afdoende rekening mee te houden, hetgeen flagrant 

onzorgvuldig is! 

 

Dit stuk staaft immers dat de regio van verzoeker ernstig getroffen is en zijn familie dient te overleven in 

een tent. 

 

Het mag duidelijk zijn dat verzoeker nergens meer terecht kan in zijn land van herkomst en dat een 

eventuele terugkeer een schending zou uitmaken van art 3 EVRM. 

 

Dat verwerende partij zonder enige motivering stelt dat een schending van art. 3 EVRM niet aanvaard 

kan worden als een buitengewone omstandigheid zonder enig onderzoek uit te voeren naar de gevolgen 

indien verzoeker dient terug te keren. 

 

Verwerende partij weigert hier echter rekening mee te houden! Men haalt zelf aan dat verzoeker dit stuk 

voegde, de bewijswaarde ervan wordt niet in twijfel getrokken bijgevolg dient men hiermee rekening te 

houden! 

 

Daar waar men in andere dossiers stelt dat men een onmogelijkheid tot terugkeer dient te staven, 

alvorens men dit kan toepassen op het dossier, weigert men ditmaal rekening te houden met de 

gevoegde stukken. 

 

Dit vormt echter geen onderzoek naar de gegronde vrees voor vervolging die er heerst in hoofde van 

verzoeker, indien hij dient terug te keren! 

 

Verzoeker haalde zelf aan dat een terugkeer een schending zou uitmaken van art 3 van het EVRM. 

 

Verwerende partij weigert hier echter enig onderzoek naar te verrichten of zelfs maar rekening mee te 

houden en stelt louter en alleen dat de belangen van verzoeker zich in Nepal zouden bevinden… Dit is 

flagrant onredelijk en onzorgvuldig! 

 

Verwerende partij dient rekening te houden met ALLE elementen in het dossier van verzoeker! De 

bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden. 

 

Dat hij dan ook onder de bescherming valt van art 3 EVRM. Verzoeker begrijpt niet waarom dit niet 

beschouwd kan worden als een buitengewone omstandigheid, zonder dat men dit zelfs maar 

onderzoekt, eens te meer daar uit vaste rechtspraak blijkt dat dit wel volstaat! 

 

Verwerende partij schendt flagrant het zorgvuldigheidsbeginsel door niet afdoende te onderzoeken of 

verzoeker al dan niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst. 

 

Bezwaarlijk kan men stellen dat dit een grondig en individueel onderzoek uitmaakt! 

 

Dat dit onaanvaardbaar is en een flagrante schending uitmaakt van het motiveringsbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel! 

 

Het is niet redelijk van verwerende partij om te verwachten dat hij zijn leven in gevaar brengt. 

 

Dat dit bijgevolg wel degelijk een buitengewone omstandigheid uitmaakt. 

 

Dat verzoeker daarenboven wel degelijk nieuwe elementen naar voren brengt die op hem betrekking 

hebben en het feit dat zijn leven in gevaar is in Nepal, dat verwerende partij op zijn minst de situatie in 

zijn land van herkomst dient te onderzoeken. 

 

Bovendien sprak de Raad van State zich reeds uit over deze kwestie. (RvS 23.09.2002, nr. 110 548) De 

bevoegde diensten dienen de situatie in het land van herkomst te onderzoeken op het moment dat zij 

een beslissing nemen. Men weigert dit te doen. 
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Verwerende partij stelt in zijn beslissing dat er opgemerkt moet worden dat deze brieven dateren van 

mei 2015 en dat verzoeker geen recentere bewijzen voorlegt. 

 

Dat in februari 2016 nog bijkomende stukken weren doorgestuurd en hiervan niets terug te vinden is in 

de beslissing. Heeft men deze over het hoofd gezien en/of bewust nagelaten hiermede rekening te 

houden! 

 

Verzoeker wenst op te merken dat verwerende partij steeds een vraag tot bijkomende informatie had 

kunnen stellen aan verzoeker om zo tot grondigere informatie te komen omtrent de situatie van de 

familie in Nepal. 

Verwerende partij kan deze vraag tot bijkomende informatie wel stellen in andere dossiers, maar laat na 

dit te doen in het dossier van verzoeker. Dit schendt flagrant het gelijkheidsbeginsel. 

 

Dat dit argument, in tegendeel tot wat verwerende partij stelt, wel degelijk een buitengewone 

omstandigheid vormt. 

 

1.2. Medische elementen 

 

Verwerende partij stelt het volgende in haar beslissing: ‘verder verwijst betrokkene naar zijn medische 

toestand en legt hij een schrijven voor van een arts, opgesteld op 12.05.2015. Echter, uit dit schrijven is 

niet op te maken dat de medische toestand van betrokkene hem zou verhinderen om (voor korte tijd) 

terug te keren naar zijn land van herkomst om aldaar de aanvraag om machtiging tot verblijf in te 

dienen. Aangezien dit schrijven niet duidelijk vermeld dat betrokkene in de onmogelijkheid is om te 

reizen, kan dit element niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid.’ 

 

Ook hier faalt verwerende partij erin rekening te houden met ALLE elementen in het dossier van 

verzoeker en het geheel van elementen. 

 

Men somt louter de feiten op zonder enige afweging te maken in dit dossier. 

 

Verzoeker is van mening dat zijn medische problematiek wel degelijk in overweging dient genomen te 

worden inzake zijn aanvraag op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Indien verwerende partij van mening is dat dit niet zo is, dient men dit op zijn minst te motiveren! 

 

De medische toestand van verzoeker maakt immers een buitengewone omstandigheid uit, waardoor 

verzoeker zijn aanvraag niet in het buitenland kan indienen. 

 

Verzoeker is ernstig ziek en heeft de juiste medische ondersteuning nodig, die hij in zijn land van 

herkomst niet kan krijgen. Verwerende partij motiveert echter niet waarom dit geen buitengewone 

omstandigheid zou uitmaken, meer nog uit de bestreden beslissing blijkt op geen enkele manier dat 

men hier rekening mee heeft gehouden! 

 

Het feit dat zij dit weigeren te doen, maakt een schending uit van het zorgvuldigheidsbeginsel EN het 

motiveringsbeginsel. 

 

A.M.M.M Bors omschrijft het zorgvuldigheidsbeginsel als volgt: “De plicht van de overheid tot 

zorgvuldige feiten- en informatievergaring tijdens de voorbereidende fase en de plicht alle aspecten of 

belangen van een dossier in ogenschouw te nemen met het oog op een zorgvuldige besluitvorming.” 

 

Verwerende partij dient rekening te houden met ALLE elementen in het dossier alvorens een beslissing 

te nemen, en dus eveneens met het feit dat verzoeker ernstig ziek is. 

 

Verwerende partij schendt eveneens de motiveringsplicht. 

 

De materiële motiveringplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in 

rechte en in feite aanvaardbaar zijn. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en 

draagkrachtig zijn. (dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden). 
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Indien verwerende partij van mening is dat zij geen rekening dienen te houden met de medische 

toestand van verzoeker, dienen zij dit uitgebreid en gefundeerd te motiveren. Louter stellen dat dit tot 

een andere procedure behoort, is onvoldoende! 

 

Dat de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel bovendien flagrant schendt. 

 

Men heeft weet van de medische stukken die zich in het administratief dossier van verzoeker bevinden 

doch weigert deze mee in overweging te nemen. 

 

Dit is flagrant onredelijk! 

 

In zijn vorige beslissing van zijn regularisatieaanvraag verwijst verwerende partij naar een medisch 

attest van Dr. C. (…) d.d. 11.08.2011. Bijgevolg  heeft verwerende partij weet van het feit dat verzoeker 

lijdt aan hypercholesterolemie en hyperurikemie, ongeneeslijke aandoeningen die een levenslange 

behandeling vereisen. 

 

Zo stelt verwerende partij misschien dat uit het huidige medische verslag dat er niet kan worden afgeleid 

dat verzoeker niet kan terugkeren, maar verwerende partij legt compleet naast zich neer dat verzoeker 

wel degelijk aan ongeneeslijke aandoeningen lijdt die een levenslange behandeling vereisen. Over deze 

informatie beschikt verwerende partij, nl. in het administratief dossier van verzoeker. 

 

Dat het onredelijk en flagrant onzorgvuldig is van verwerende partij om deze informatie aan de kant te 

schuiven! 

 

Men heeft op geen enkel moment enige actie ondernomen om de medische toestand  van verzoeker 

echt te kunnen inschatten. 

 

Dat het gebrek aan welwillendheid van verwerende partij duidelijk blijkt uit de bestreden beslissing. 

 

Men verwijst verschillende malen naar het administratief dossier, doch laat na bijkomende informatie te 

vragen aan verzoeker of zijn raadsman, alhoewel de aanvraag duidelijk vermeldt dat beiden 

beschikbaar zijn voor bijkomende informatie. 

 

Dat verwerende partij onmogelijk een correcte beoordeling kon maken in het dossier van verzoeker. 

 

Verzoeker is ernstig ziek en heeft nood aan een levenslange, adequate behandeling. Dat hij deze 

behandeling niet kan  onderbreken of stopzetten. Indien hij dit doet, zou hij immers in een 

mensonterende en levensbedreigende situatie terechtkomen! 

 

Hij heeft namelijk het medische attest bijgevoegd d.d. 12.05.2015 waarin ook nog eens uiteen wordt 

gezet dat hij in behandeling is voor deze aandoeningen. 

 

Dat het dan ook onredelijk is van verwerende partij om hier geen rekening mee te houden! Verzoeker 

hoopte dat indien er twijfel zou zijn, verwerende partij minstens om bijkomende informatie zou vragen. 

 

Dat het gebrek aan welwillendheid van verwerende partij duidelijk blijkt uit de bestreden beslissing. 

 

Men verwees in de vorige beslissingen vaak naar het administratief dossier, doch laat na bijkomende 

informatie te vragen aan verzoeker of zijn raadsman, hoewel duidelijk vermeld staat in de aanvraag dat 

beiden, zowel verzoeker als zijn raadsman, bereid waren en beschikbaar waren om deze informatie te 

verschaffen. 

 

Dat verwerende partij onmogelijk een correcte beoordeling kon maken in het dossier van verzoeker. Dat 

bijvoorbeeld de echtscheidingsprocedure van verzoeker wel degelijk gestart (en ondertussen ook 

afgerond) werd. Deze bewijzen zijn met het vorige beroep in bijlage meegedeeld en zijn terug te vinden 

in het administratief dossier. 

 

Het feit dat verwerende partij dit niet heeft onderzocht, ook niet bij zijn vorige aanvragen, of nagelaten 

heeft deze bijkomende informatie op te vragen, getuigt van een onzorgvuldigheid en gebrek aan 

motivatie om een zo correct mogelijk beeld van de aandoeningen van verzoeker te bekomen! 
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Bovendien schendt men zo eveneens het gelijkheidsbeginsel, aangezien sommigen wel de kans krijgen 

om hun dossier aan te vullen en verzoeker zonder enig onderzoek een negatieve beslissing mocht 

ontvangen. 

 

Verzoeker is ernstig ziek en heeft nood aan een levenslange, adequate behandeling. Dat hij deze 

behandeling niet kan onderbreken of stopzetten. Indien hij dit doet, zou hij immers in mensonterende en 

levensbedreigende situatie terechtkomen! 

 

Hij diende een regularisatieaanvraag in op basis van art. 9ter van de Vreemdelingenwet. Dat tijdens de 

gehele procedure nooit een grondig onderzoek ten gronde is gebeurd naar de aandoening van 

verzoeker en/of de mogelijkheid tot behandeling in Nepal. 

 

Dat dit dan ook onaanvaardbaar is! 

 

Dit wordt bovendien keer op keer bevestigd door uw Raad. 

 

Arrest 92 397 van 29 november 2012 van uw Raad stelt: 

“Aldus blijkt dat de ambtenaar-geneesheer door enkel te onderzoeken of de aandoeningen direct 

levensbedreigend zijn, in die zin dat er sprake is van een kritieke gezondheidstoestand of een 

vergevorderd stadium van de ziekte, zonder verder onderzoek naar de mogelijkheden van een 

behandeling in het and van herkomst, de rechtspraak van het EHRM inzake art 3 van het EVRM bij de 

verwijdering van zieke vreemdelingen, te beperkend interpreteert.” 

 

Ook arrest nr. 108 524/II van uw Raad maakt diezelfde overweging: 

“Het Hof heeft dus geenszins uitgesloten dat ernstige aandoeningen, hetzij van geestelijke, hetzij van 

fysieke aard, een schending kunnen uitmaken van artikel 3 van het EVRM indien er geen behandeling 

voorhanden is in het land van herkomst waardoor deze aandoeningen alsnog op korte termijn zullen 

evolueren naar acute levensbedreiging. 

In tegenstelling tot wat de verwerende partij beweert, blijkt uit de rechtspraak van het EHRM inzake de 

verwijdering van zieke vreemdelingen dat het Hof, bij zij beoordeling inzake artikel 3 van het EVRM, 

geenszins als absolute voorwaarde stelt dat de graad van ernst van de aandoening of de ziekte 

‘levensbedreigend’ dient te zijn ‘gezien de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd 

stadium van de ziekte.’ 

 

Uit de beschikbare informatie blijkt zeer duidelijk dat de fysieke integriteit van verzoeker in gevaar is, 

indien hij dient terug te keren naar Nepal. 

 

Dat men het rechtszekerheidsbeginsel flagrant schendt! 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de overheid gedane toezeggingen, uitlatingen of gewekt 

vertrouwen niet beschamen mag.6 

 

Uit  al het voorgaande blijkt immers zeer duidelijk dat de fysieke integriteit van verzoeker wel degelijk in 

gevaar is, indien verzoeker dient terug te keren, bijgevolg dient men de situatie in het land van herkomst 

correct, volledig en individueel te onderzoeken! 

 

Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak hier zich reeds over uit. 

 

Arrest nr. 33809/08 stelt immers het volgende: 

“The Court reiterates that in the circumstances of extradition of expulsion and a claim in conjunction with 

Article 3 of the Convention, given the irreversible nature of the harm which might occur if the alleged risk 

of torture or ill-treatment materialised, and the importance which the Court Attaches to Article 3, the 

notion of an effective remedy under Article 13 requires close and rigorous scrutiny of a claim that there 

exist substantial grounds for believing that there was a real risk of treatment contrary to Article 3 in the 

event of the applicant’s expulsion to the country of destination, and a remedy with automatic suspensive 

effect (for recapitulation of the relevant case-law.” 

 

Uw Raad sloot zich hierbij aan. Onder andere in arrest nr. 113 706 van 12.11.2013: 

“”Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 
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gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste zicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan,  hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.” 

 

Dat dit in casu het geval is. De medische aanvraag van verzoeker werd immers nooit uitgebreid en 

zorgvuldig onderzocht. 

 

Dat de veiligheid en de levensnoodzakelijke behandeling van verzoeker gegarandeerd dient te worden 

en dat dit wel degelijk een buitengewone omstandigheid uitmaakt. 

 

Dat men op 28.04.2015 een bevel afleverde om het grondgebied te verlaten en dus de toestand in het 

land van herkomst diende te onderzoeken. Zeker gezien de precaire situatie na de aardbeving dd. 

25.04.2015. Dat men nu hiernaar verwijst maar omwille van de precaire situatie in het land van 

herkomst hij niet kon terugkeren en dit  dus zeker niet gevolgd kon worden 

 

Verwerende partij heeft weet van het feit dat verzoeker tegen de negatieve beslissing in beroep ging bij 

de RVV, het feit dat de procedure van verzoeker momenteel nog lopende is, vormt een buitengewone 

omstandigheid! 

 

Indien de beslissing vernietigd wordt, zal verzoeker immers terug in het bezit worden gesteld van een 

AI, in casu legaal verblijf! 

 

Dat verzoeker zich beroept op artikel 6 van het EVRM, dat hij recht heeft  op een eerlijk proces en dat hij 

in afwachting hiervan in België kan verblijven. 

 

Art 6 EVRM stelt: ‘(…)’ 

 

Dat hij in ieder geval het recht heeft om hieromtrent eerst duidelijkheid te verwerven en zijn rechten te 

vrijwaren, zeker gezien de ernst van de medische situatie. (Zoals uw Raad reeds bepaald heeft in arrest 

nr. 113 706 van 12.11.2013, zie verder) 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt echter op geen enkele manier dat hier rekening mee gehouden is. 

 

Verzoeker heeft er alles aan gedaan om legaal verblijf te bekomen. Het is bovendien levensnoodzakelijk 

dat hij dit terug bekomt en adequaat behandeld wordt voor zijn medische aandoeningen. 

 

Dat het onredelijk is van verwerende partij om te verwachten dat verzoeker het leven dat hij in alle 

veiligheid in België heeft opgebouwd, zou vergooien en zijn leven opnieuw in gevaar zou brengen! 

 

Dat art 6 van het EVRM ook wel degelijk van toepassing is! 

 

2. Elementen van integratie 

 

Dat verzoeker van mening is, dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden (zie 

voorgaande), waardoor de gegrondheid van zijn aanvraag onderzocht diende te worden. 

 

Bovendien kan verzoeker op geen enkele manier uit het voorgaande afleiden waarom zijn langdurig 

verblijf en zijn integratie geen buitengewone omstandigheid kunnen uitmaken en vervolgens niet kunnen 

leiden tot regularisatie. 

 

Het lijkt wel alsof verwerende partij geweigerd heeft het dossier van verzoeker grondig te onderzoeken. 

Hij verblijft immers al meer dan 10 jaar in België, meer dan een decennium! 
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Verzoeker heeft er steeds alles aan gedaan om legaal verblijf te bemachtigen. Verzoeker kan niet 

terugkeren naar zijn land van herkomst. In eerste instantie wenst hij  op te merken dat hij niet gekozen 

heeft voor illegaal verblijf in België, integendeel zelfs want hij had een aanvraag ingediend die aan de 

voorwaarden voldoet teneinde zijn verblijf te kunnen regulariseren en verzoeker zou zelf zijn rechten 

geschonden hebben indien hij voortijdig het land zou verlaten zodat zijn aanvraag derhalve zonder 

voorwerp verklaard diende te worden . Tevens kon hier zijn veiligheid gegarandeerd kan worden. 

 

Men dient minstens te motiveren waarom zijn integratie en langdurig verblijf geen buitengewone 

omstandigheid uitmaken. 

 

Uit de (voorgaande) beslissingen blijkt dat de lokale verankering van verzoeker niet betwist wordt. 

Integendeel zelfs, verwerende partij bevestigt dat er sprake is van integratie. 

 

Dat verwerende partij hiermee nogmaals de motiveringsplicht schendt. Waarom kan een langdurig 

verblijf en al deze tekenen van integratie geen reden zijn om betrokkene een verblijf toe te kennen?! 

 

Door middel van deze zin kan verwerende partij alle aanvragen weigeren. Een aanvraag 9bis is nog 

altijd een aanvraag om humanitaire redenen !! Men dient rekening te houden met het geheel van 

elementen, aangehaald door verzoeker! 

 

Dit werd eveneens bevestigd in het arrest nr 80 255 van 26 april 2012 van uw raad. 

“… De verwerende partij blijft namelijk in gebreke te verduidelijken waarom zij “redelijkerwijze niet kan 

inzien waarom deze elementen een regularisatie rechtvaardigen”, te meer dat zij zelf in de eerste 

bestreden beslissing onmiddellijk hierop poneert dat “integratie in de Belgische maatschappij en een 

langdurig verblijf (..) een reden (kunnen) zijn om betrokkene een verblijf toe te kennen”. 

Zij dient de rechtsonderhorige echter wel afdoende te verduidelijken hoe zij deze appreciatie 

bevoegdheid aanwendt en waarom diens argumenten geen aanleiding kunnen geven tot de toekenning 

van een verblijfsmachtiging… 

Dit is … geen afdoende draagkrachtige motivering” 

 

Dat uit het voorgaande dus blijkt dat de motiveringsplicht geschonden is. 

 

De verwerende partij moet motiveren waarom de integratie geen buitengewone omstandigheid kan 

vormen. 

 

Het getuigt van een eenzijdige interpretatie van verwerende partij om de opgebouwde integratie en het 

langdurig verblijf van verzoeker louter te willen beoordelen in het kader van het gegrondheidsonderzoek. 

 

Waarom kan de opgebouwde integratie en het langdurig verblijf niet in overweging genomen worden in 

zowel het ontvankelijkheidsonderzoek als het gegrondheidsonderzoek?! 

 

Dat hieruit blijkt dat verwerende partij redenen zoekt om de aanvraag van verzoeker  onontvankelijk te 

verklaren, zonder rekening te houden met ALLE elementen en het geheel van elementen! 

 

Dat verzoeker van mening is dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden, en dat hij 

geregulariseerd dient te worden nu duidelijk blijkt dat men zijn integratie niet betwist. Temeer DVZ In 

een schrijven dd. 21/9/2010 reeds bevestigde dat client het bewijs van duurzame verankering had 

geleverd(cfr bijlage) 

 

Verwerende partij dient rekening te houden met alle elementen in het dossier en deze afdoende te 

motiveren! 

 

Dat dit alles een schending is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending van de formele 

motiveringsplicht. 

 

Bijgevolg, 

 

Dat verzoeker van mening is dat hij voldoende heeft aangetoond dat er wel degelijk sprake is van 

buitengewone omstandigheden, en dat hij van mening is dat zijn regularisatieaanvraag ten gronde 

behandeld moest worden. 
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Immers, artikel 9 bis van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

(…) 

 

Dat verzoeker van mening is, dat hij volledig aan deze voorwaarden voldoet en bijgevolg een 

regularisatieaanvraag op basis van art 9bis indiende teneinde geregulariseerd te worden. 

 

Dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden en dat verzoeker wel degelijk voldoet 

aan de basisvoorwaarden waardoor de aanvraag van verzoeker ten gronde moest behandeld worden. 

 

Dat de beslissing van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie aldus een gebrek vertoont door hier geen 

rekening mee te houden en zij zich duidelijk vergissen in dit dossier en een en ander over het hoofd 

hebben gezien. 

 

De bestreden beslissing schendt aldus de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 1991 

en bovendien ook het redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel. 

 

Verzoeker verblijft al zeer lange tijd in België! Dat hij dan ook onmogelijk kan terugkeren naar zijn land 

van herkomst, hij heeft hier immers een leven in veiligheid opgebouwd! 

 

Dat verwerende partij bij het nemen van haar beslissing hier geen rekening mee heeft gehouden en 

aldus een gebrek vertoont. 

 

Dat verzoeker helemaal niet inziet op waarom verwerende partij weigert rekening te houden met ALLE 

elementen die verzoeker aanhaalt in zijn verzoekschrift en het geheel van elementen. 

 

Dat verzoeker dan ook meent dat zijn aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld. 

 

De bestreden beslissing dient dan ook geschorst en vernietigd te worden aangezien zij het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het 

gelijkheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel flagrant schendt.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

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

- Art. 9bis Vreemdelingenwet, 

- De Wet van 29.07.1991, 

- Het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Verzoekende partij wijst tevens op een schending van artikelen 3 en 6 EVRM. 

 

Uit het eerste onderdeel blijkt dat verzoekende partij de bestreden beslissing bekritiseert omdat volgens 

haar wel degelijk sprake zou zijn van buitengewone omstandigheden. De verzoekende partij verwijst 

naar de aanwezigheid van zijn voorgehouden familieleden en de mensonterende omstandigheden in het 

land van herkomst en de hiermee gepaard gaande schending van artikel 3 EVRM. 

 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie ten onrechte zou hebben 

geoordeeld dat de aangehaalde elementen niet kunnen gelden als buitengewone omstandigheden. De 

verzoekende partij stelt niet te begrijpen waarom de gemachtigde van de Staatssecretaris tot zijn 

beslissing is gekomen. 

 

Betreffende de vermeende schending van de Wet van 29.07.1991, die de formele motiveringsplicht 

betreft, laat verweerder gelden dat de verzoekende partij in gebreke blijft aan te duiden welke 

wetsartikelen zij geschonden acht. Dit onderdeel van het middel is dan ook onontvankelijk. 

 

Ten overvloede laat verweerder nog gelden dat bij lezing van de verzoekende partij haar inleidend 

verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de 

motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben 

van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 
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Verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat de verzoekende 

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

1994, z.p.). 

 

Verweerder merkt tevens op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat de verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en 

heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de 

beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van 

de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 

167.477). 

 

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

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

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

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

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

rechtvaardigen, de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. 

 

Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die 

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. Verweerder laat gelden dat uit art. 9 

Vreemdelingenwet, duidelijk blijkt dat dit wetsartikel een algemene regel is, ten aanzien waarvan artikel 

9bis Vreemdelingenwet zich verhoudt als een restrictief toe te passen uitzondering. 

 

“Als algemene regel geldt dus dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven 

door een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland (…) De mogelijkheid om 

in België een verblijfsmachtiging aan te vragen, als uitzonderingsbepaling, moet restrictief worden 

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

 

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

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard; 

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

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om de verzoekende partij een voorlopige 

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

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

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

verantwoorden. 

 

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

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

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

heeft ingediend, niet werden aanvaard of bewezen. 

 

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

Staatssecretaris de door verzoekende partij aangehaalde argumenten betreffende de ingeroepen 

buitengewone omstandigheden beantwoordt op kennelijk redelijke wijze. 

 

Uit de omstandige motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging na grondig en 

zorgvuldig onderzoek van de verzoekende partij haar concrete situatie heeft besloten tot de 

onontvankelijkheid van de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. 
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De overwegingen van de bestreden beslissing laten verzoekende partij toe om te achterhalen om welke 

redenen de aanvraag tot verblijfsmachtiging door de gemachtigde van de Staatssecretaris 

onontvankelijk wordt geacht. 

 

Het louter feit dat verzoekende partij het niet met die beoordeling eens is, doet geen afbreuk aan de 

wettigheid van de bestreden beslissing. 

 

In een tweede onderdeel haalt verzoekende partij een schending van art. 3 EVRM aan. 

 

Betreffende de vermeende schending van artikel 3 EVRM merkt de verweerder vooreerst op dat de 

bestreden beslissing houdende de onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet geen verwijderingsmaatregel betreft. 

 

Terwijl er overigens uitdrukkelijk werd gemotiveerd nopens de door verzoekende partij ingeroepen 

elementen inzake het land van herkomst. De beschouwingen van verzoekende partij die het tegendeel 

beweren, zijn niet correct. 

 

Terwijl het terugleiden van een vreemdeling ten aanzien van het art. 3 EVRM een probleem zou kunnen 

doen rijzen wanneer er ernstige en duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene een risico 

loopt op folteringen, onmenselijke of vernederende handelingen, doch deze bepaling impliceert 

geenszins dat een vreemdeling zonder meer het recht heeft het grondgebied van een bepaalde staat 

binnen te komen of er te verblijven (Cass. 4 februari 1992, Arr. Cass. 1993, I, 148). 

 

Verder laat de verweerder gelden dat onder folteringen in de zin van art. 3 E.V.R.M. wordt begrepen, 

“die handelingen waarbij op doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van fysieke of psychische aard 

wordt toegebracht” (Arbitragehof nr. 51/94, 29 juni 1994, T. Vreemd. 1994, 253, noot VANHEULE, D.). 

 

Het Hof van Cassatie oordeelde reeds bij arrest dd. 4.2.1993 (nr. 9567) dat het uit het land zetten van 

een vreemdeling een schending van het art. 3 E.V.R.M. kan uitmaken, “in zoverre er ernstige en 

duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene, indien hij aan die Staat (waaruit hij gevlucht is) 

wordt overgeleverd, een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan folteringen, of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, maar dat die bepaling evenwel niet impliceert 

dat een vreemdeling het recht heeft het grondgebied van een bepaalde Staat binnen te komen of er te 

verblijven”. 

 

In casu is er geen sprake van ernstige en duidelijke redenen, niet in het minst nu de verzoekende partij 

ter zake vaag blijft en geen concrete gegevens naar voor brengt of bewijskrachtige stukken voorlegt. 

 

Verweerder verwijst nog naar de motivering van de bestreden beslissing, waarin de gemachtigde van de 

Minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 

geheel terecht overwoog dat de beweringen als zou geen woonplaats kunnen worden gevonden, niet 

gestaafd werden (daar waar enkel gedateerde stukken worden voorgelegd). Terwijl er geen enkel begin 

van bewijs wordt voorgelegd. De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging heeft ook terecht vastgesteld dat de verdere algemene beweringen 

ook niet worden toegepast op de eigen situatie. 

 

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat inderdaad 

niet om een inbreuk uit te maken op art. 3 EVRM. Een eventualiteit van art. 3 EVRM kan worden 

geschonden volstaat op zich niet (R.v.St. nr. 105.233 dd. 27.03.2002, R.v.St. nr. 105.262 dd. 

28.03.2002, R.v.St. nr. 104.674 dd. 14.03.2002…). 

 

De voorgehouden schending van artikel 3 EVRM wordt allerminst aannemelijk gemaakt. 

 

Terwijl verzoekende partij met algemene berichtgeving, die bovendien niet van gezaghebbende 

organisaties afkomstig is, geenszins een individueel en concreet risico op een schending als bedoeld in 

art. 9bis Vreemdelingenwet aannemelijk maakt. 

 

Een beschrijving van een algemene situatie kan ook niet in rekening worden gebracht. Verweerder wijst 

op onderstaande rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 

“6.1.2.2.1.2. Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak 

belang aan de informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale 
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organisaties voor de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van 

regeringsbronnen (zie.bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 

5 juli 2005, Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). 

Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een 

instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen 

waarover het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een 

verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 

4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saad/Italië, § 131: EHRM 4 februari 2005, 

Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 28 april 2006, Müslim/Turkije, § 68). 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende 

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte behandelingen, met name de behandeling van koptische kristenen, de bescherming van 

artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen 

motieven bestaan om het bestaan van de praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij 

tot de bedoelde greep behoort (zie: EHRM 28 februari 2008, Saadi/Itali, § 132). 

In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de verzoekende partij het bestaan aantoont van 

andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden onderscheiden, indien dat de door artikel 3 

van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit zal worden bepaald in het licht van het 

relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare informatie over het land van bestemming wat 

de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah 

Sheekh/Nederland, § 148). 

6.1.2.2.1.3. Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij 

betreft, oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het 

voldoende concreet en aantoonbaar is (ct EHRM 21januari2011, M.S.S/België en Griekenland, § 359 in 

fine). 

6.1.2.2.1.4. Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het 

geval van de verzoekende partij. moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken 

om te gepasten tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011. M.S.S./België en 

Griekenland, § 366). 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 

4 december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76: 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S/België en Griekenland, §§ 

293 en 388).” (RvV nr. 106.487 dd. 08.07.2013) 

 

Verzoekende partij stelt nog dat geen rekening werd gehouden met een aanvulling, die in februari 2016 

zou zijn gebeurd. 

 

Verweerder laat dienomtrent gelden dat verzoekende partij nergens concreet aanduidt op welke 

argument niet zou zijn geantwoord. Zij verduidelijkt ook nergens met welk stuk geen rekening zou zijn 

gehouden. 

 

Verweerder benadrukt dat de bestreden beslissing geldig tot stand is gekomen. 

 

In een derde onderdeel van het eerste middel beroept de verzoekende partij zich op ‘medische 

elementen’. 

 

Verzoekende partij stelt dat haar problematiek in overweging had moeten worden genomen. 

 

Verweerder laat ter zake gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris wel degelijk haar 

medische situatie heeft onderzocht en heeft besproken in de bestreden beslissing. De kritiek van 

verzoekende partij mist ter zake grondslag. 

 

Waar verzoekende partij nog stelt verzorging nodig te hebben, die niet kan worden verkregen in het land 

van herkomst, laat verweerder gelden dat verzoekende partij bij haar aanvraag niet heeft 

geargumenteerd dat verzorging niet mogelijk is in het land van herkomst. Er werd louter gemotiveerd dat 



  

 

 

RvV  X - Pagina 17 

een ‘terugkeer’ schade zou toebrengen. Dienomtrent heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris 

terecht gemotiveerd dat uit de voorliggende attesten niet blijkt dat verzoekende partij niet kan reizen. 

 

Terwijl verzoekende partij bovendien geen stukken heeft voorgelegd, waaruit zou blijken dat 

behandeling niet beschikbaar of toegankelijk is in het land van herkomst. 

 

Verweerder laat verder gelden dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat artikel 

3 EVRM niet het recht waarborgt om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden dat 

die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst: de omstandigheid dat 

de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van de betrokkene beïnvloedt, volstaat 

niet om een schending van die bepaling op te leveren. Enkel « in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer 

de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn », kan een schending van artikel 3 

van het Europees Verdrag aan de orde zijn (EHRM, grote kamer, 27 mei 2008, N. t. Verenigd Koninkrijk, 

§ 42). 

 

De vage verwijzingen van verzoekende partij naar de rechtspraak van het EHRM volstaan niet. 

Verzoekende partij toont nergens aan dat haar medische toestand de hoge drempel als bedoeld in de 

rechtspraak van het EHRM heeft bereikt. Dit blijkt ook niet uit het medisch attest gevoegd bij de 

aanvraag, dat nergens de actuele ernst van de aandoening beschrijft. Haar theoretische beschouwingen 

ondersteunen haar betoog niet in concreto. 

 

In een vierde onderdeel uit verzoekende partij kritiek op het feit dat haar integratie en lang verblijf niet 

werd aanvaard als buitengewone omstandigheid. 

 

Verweerder laat gelden dat deze motivering met betrekking tot het lang verblijf van de verzoekende 

partij, en de daaruit voortvloeiende gevolgen, dient te worden samen gelezen met het globale oordeel 

dat de door de verzoekende partij aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid vormen 

waarom het de verzoekende partij niet mogelijk zou zijn om zijn verblijfsaanvraag vanuit het buitenland 

in te dienen. 

 

Aldus blijkt uit de bestreden beslissing duidelijk dat de ingeroepen elementen van integratie niet in 

overweging worden genomen omdat zij geen buitengewone omstandigheid vormen, meer bepaald 

omdat zij niet kunnen verantwoorden dat de aanvraag in België en niet via de reguliere procedure vanuit 

het buitenland wordt ingediend. 

 

Daarbij motiveert de gemachtigde van de Staatssecretaris van oordeel te zijn dat de concrete 

omstandigheden (waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de verblijfshistoriek van betrokkene) verhinderen 

dat verzoekende partij rechten put uit haar eigen keuze om wederrechtelijk op het grondgebied te 

verblijven. 

 

Tenslotte beroept verzoeker zich op artikel 6 EVRM. 

 

Beslissingen over de toegang tot, het verblijf op en de verwijdering van het grondgebied, vallen niet 

onder het toepassingsgebied van artikel 6 van het EVRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 

Maaouia c. Frankrijk (GC), nr. 39652/98, 5 oktober 2000, CEDH 2000-X; RvS 16 januari 2001, nr. 

92.285; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze 

commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2004, vol I, 409), zodat deze bepaling in rechte niet dienstig kan 

worden aangevoerd. 

 

Verweerder merkt hieromtrent nog op dat verzoekende partij zich steeds kan laten bijstaan door een 

gekozen raadsman in de huidige procedure. 

 

De beschouwingen van de verzoekende partij falen in rechte. 

 

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

 

3.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de burger, zelfs 

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

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

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 
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29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” 

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

genomen beslissing. 

 

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

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing 

een motivering in feite, met name dat de door de verzoeker ingediende machtigingsaanvraag 

onontvankelijk is omdat de door hem aangehaalde elementen, met name zijn langdurig verblijf in België, 

het feit dat hij nog twee beroepen lopende heeft bij de Raad, de aardbevingen die Nepal troffen op 

25 april 2015 en 12 mei 2015 waardoor zijn ouderlijk huis vernield werd en hij geen onderkomen meer 

zou hebben, de vermeende schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

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

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), de bewering dat hij niemand meer heeft in zijn 

land van herkomst, zijn medische toestand en het argument dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd, 

“geen buitengewone omstandigheid (vormen) 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”, waarbij voor elk van de 

aangehaalde elementen omstandig wordt toegelicht waarom dit het geval is. Voorts wordt in de 

bestreden beslissing opgemerkt dat de verzoeker zich niet kan beroepen op de zogenaamde “instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980” nu 

deze door de Raad van State vernietigd werd en bijgevolg de criteria ervan niet meer van toepassing 

zijn. 

 

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die 

beslissing worden gelezen zodat de verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens 

heeft kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover hij in 

rechte beschikt.  

 

Voor zover de verzoeker in het eerste middelonderdeel stelt dat hij uit de motivering in de bestreden 

beslissing dat “(d)e aangehaalde elementen (…) geen buitengewone omstandigheid (vormen) 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” niet kan afleiden waarom de aangehaalde elementen geen buitengewone 

omstandigheden vormen, wordt er op gewezen dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als 

een geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het is het geheel van de in de bestreden beslissing 

opgesomde motieven dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris heeft doen besluiten tot de 

onontvankelijkheid van de door de verzoeker ingediende machtigingsaanvraag. In casu blijkt dat de 

gemachtigde voor elk van de door de verzoeker als buitengewone omstandigheid aangehaalde 

elementen omstandig heeft toegelicht waarom hij meent dat deze geen buitengewone omstandigheid 

vormen waarom de aanvraag niet kan worden ingediend via de diplomatieke of consulaire post bevoegd 

voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. 

 

Waar de verzoeker in het vierde middelonderdeel betoogt dat hij uit de motieven van de bestreden 

beslissing op geen enkele manier kan afleiden “waarom zijn langdurig verblijf en zijn integratie geen 

buitengewone omstandigheid kunnen uitmaken en vervolgens niet kunnen leiden tot regularisatie”, 

wordt er op gewezen dat in de bestreden beslissing duidelijk gemotiveerd wordt dat het feit dat de 

verzoeker de beslissing inzake zijn asielaanvraag in Nederland niet heeft afgewacht, dat hij terugkeerde 

naar België “en zo reeds meer dan 11 jaar illegaal op het Belgisch grondgebied verblijft”, te wijten is aan 

zijn eigen houding op dat moment, zodat “zijn langdurig verblijf in België niet aanvaard (kan) worden als 

een buitengewone omstandigheid”, waarbij wordt geduid dat “(u)it langdurig illegaal verblijf geen rechten 

geput (kunnen) worden met het oog op machtiging tot verblijf”. Aldus wordt genoegzaam gemotiveerd 

waarom het langdurig verblijf van de verzoeker in België niet aanvaard wordt als een buitengewone 

omstandigheid. Zo de verzoeker van oordeel is dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris 

door middel van deze zin alle aanvragen kan weigeren, wordt er op gewezen dat de plicht tot 

uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de administratieve overheid de motieven van de gegeven 

redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet verder te motiveren, zodat derhalve de 

uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar 

beslissing het waarom of uitleg dient te vermelden. Ten overvloede kan nog worden opgemerkt dat 

indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van 
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een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent 

dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 

27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

Waar de verzoeker tenslotte in het eerste middelonderdeel nog verwijst naar het arrest nr. 80 255 van 

26 april 2012 van de Raad, dient in herinnering te worden gebracht dat rechterlijke beslissingen in de 

continentale rechtstraditie geen precedentswaarde hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS 

16 juli 2010, nr. 5885 (c); RvS 18 december 2008, nr. 3679 (c)). Bovendien toont de verzoeker niet in 

concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van het vernoemde arrest kunnen 

worden vergeleken met de feiten die onderhavige zaak kenmerken, temeer nu in casu met de bestreden 

beslissing een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk werd verklaard, terwijl het door de verzoeker aangehaalde arrest een beslissing waarbij 

een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ontvankelijk 

doch ongegrond werd verklaard tot voorwerp had. 

 

Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Een schending van de “motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 29.07.1991” wordt niet 

aangetoond. 

 

3.3.2. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen 

op deugdelijke motieven. Dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die 

in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 

5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). Bij 

de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

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

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

dat als volgt luidt: 

 

“§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 

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

worden afgegeven. 

(…)” 

 

Deze bepaling voorziet in een uitzondering op de regel vervat in artikel 9 van de Vreemdelingenwet, 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 vrijgesteld is van deze voorwaarde, enkel 

indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te 

worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Buitengewone omstandigheden in 

de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet zijn omstandigheden die het voor een vreemdeling 

zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke 

of consulaire post. De mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen dient als 

uitzonderingsbepaling restrictief te worden geïnterpreteerd. 

 

Te dezen werd met de bestreden beslissing de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard omdat de elementen die de verzoeker 

heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom hij deze aanvraag niet in zijn land van oorsprong heeft 

ingediend geen buitengewone omstandigheden vormen. 

 

In een eerste middelonderdeel betwist de verzoeker de vaststelling in de eerste bestreden beslissing dat 

er geen sprake zou zijn van buitengewone omstandigheden die verantwoorden waarom hij geen 

aanvraag om machtiging tot verblijf in zijn land van oorsprong heeft ingediend. Hij bekritiseert dit 
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standpunt en meent dat er in zijnen hoofde wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. 

Hij wijst er op dat een buitengewone omstandigheid niet hetzelfde is als overmacht en dat niet vereist is 

dat deze omstandigheid voor de betrokkene onvoorzienbaar is. In de bestreden beslissing staat evenwel 

nergens vermeld dat een buitengewone omstandigheid wel hetzelfde zou zijn als overmacht of 

onvoorzienbaar zou moeten zijn. De verzoeker toont ook niet aan dat in de bestreden beslissing een 

dergelijke interpretatie aan het begrip “buitengewone omstandigheden” wordt gegeven. 

 

Waar de verzoeker in het eerste middelonderdeel laat gelden dat hij reeds meer dan 10 jaar op het 

Belgisch grondgebied verblijft, dat hij niet meer kan terugkeren naar Nepal omdat hij er al verschillende 

jaren niet meer geweest is, hier zijn leven heeft opgebouwd en in Nepal niets meer heeft aangezien zijn 

ouderlijk huis vernield werd tijdens de aardbevingen van vorig jaar, beperkt hij zich tot een herhaling van 

de elementen uit zijn machtigingsaanvraag en zijn eigen standpunt, namelijk dat er “wel degelijk sprake 

is van buitengewone omstandigheden”, zonder evenwel de concrete motieven van de bestreden 

beslissing hieromtrent te ontkrachten of te weerleggen of aan een inhoudelijke kritiek te onderwerpen. 

Met de loutere herhaling van de elementen uit zijn machtigingsaanvraag weerlegt de verzoeker 

geenszins de concrete vaststellingen van de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris. Aldus 

toont de verzoeker niet aan dat de bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op 

kennelijk onredelijke wijze is genomen. Met een dergelijke summiere uiteenzetting doet de verzoeker 

niets meer dan te kennen geven dat hij het niet eens is met de beoordeling door de gemachtigde van de 

door hem aangehaalde elementen. 

 

Waar de verzoeker in het eerste middelonderdeel laat gelden dat hij zijn land van herkomst ontvlucht is 

uit schrik voor zijn leven, wordt erop gewezen dat het de vreemdeling toekomt om klaar en duidelijk in 

zijn aanvraag te vermelden welke de buitengewone omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn 

aanvraag bij de diplomatieke dienst in het buitenland in te dienen en dat uit zijn uiteenzetting duidelijk 

moet blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. In casu blijkt uit de aanvraag om 

machtiging tot verblijf van 15 juni 2015 evenwel niet dat de verzoeker de bewering dat hij zijn land van 

herkomst ontvlucht is uit schrik voor zijn leven als buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet heeft ingeroepen. Het kan de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris dan ook niet worden verweten geen rekening te hebben gehouden met dit element. Het 

staat de verzoeker vrij een nieuwe aanvraag in te dienen en dit element bij deze nieuwe aanvraag in te 

roepen. 

 

In een tweede middelonderdeel betoogt de verzoeker dat hij zich in buitengewone omstandigheden 

bevindt, daar een terugkeer naar Nepal een schending zou uitmaken van artikel 3 van het EVRM. Hij 

wijst er op dat Nepal op 25 april 2015 werd getroffen door een aardbeving die het land in puin achterliet 

en stelt dat het feit dat zijn ouderlijk huis vernield werd aantoont “dat hij in Nepal op niemand kan 

terugvallen die hem kan opvangen en waar hij, al dan niet tijdelijk, een onderkomen vindt”. 

 

Er wordt evenwel op gewezen dat de bestreden beslissing twee afzonderlijke motieven bevat die elk op 

zich kunnen verantwoorden waarom de bewering dat de verzoeker in Nepal geen onderkomen meer 

zou hebben en nergens meer terecht zou kunnen voor een veilig verblijf niet aanvaard kan worden als 

een buitengewone omstandigheid, met name 1) dat de verzoeker “geen recente bewijzen voor(legt) dat 

zijn familie nog steeds geen menswaardig onderkomen heeft gevonden waar hij voor korte tijd zou 

kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van zijn aanvraag om machtiging tot 

verblijf” en 2) dat het de verzoeker “steeds vrij (staat) een beroep te doen op de Internationale 

Organisatie voor Migratie (IOM)”, die over een re-integratiefonds beschikt dat als doel heeft een 

duurzame terugkeer naar en re-integratie in het land van herkomst te vergemakkelijken en dat bijstand 

biedt die “beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding 

te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van 

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage” kan bevatten. Elk van deze motieven 

volstaat op zichzelf om de bestreden beslissing, wat betreft de vaststelling dat “de bewering dat 

betrokkene geen onderkomen meer zou hebben en hij nergens meer terecht zou kunnen voor een veilig 

verblijf niet aanvaard (kan) worden als een buitengewone omstandigheid”, te schragen. In casu voert de 

verzoeker geen enkel argument aan om het tweede motief te weerleggen. Bijgevolg heeft hij, 

daargelaten de vraag of het feit dat zijn ouderlijk huis vernield werd aantoont “dat hij in Nepal op 

niemand kan terugvallen die hem kan opvangen en waar hij, al dan niet tijdelijk, een onderkomen vindt”, 

of er al dan niet afdoende rekening werd gehouden met de door hem voorgelegde schrijvens van het 

“Office of the Village Development committee” van 12 mei 2015 en van het “Government of Nepal 

Ministry of Home Affairs” van 23 mei 2015, of er in de bestreden beslissing iets terug te vinden is van de 

bijkomende stukken die in februari 2016 werden doorgestuurd – waarvan overigens niet blijkt dat deze 
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werden ingediend ter staving van het bestaan van buitengewone omstandigheden – en of de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris bijkomende informatie had moeten opvragen, geen 

belang bij zijn kritiek op het eerste motief om te verantwoorden waarom de bewering dat de verzoeker in 

Nepal geen onderkomen meer zou hebben en nergens meer terecht zou kunnen voor een veilig verblijf 

niet aanvaard kan worden als een buitengewone omstandigheid. De eventuele gegrondheid van deze 

grief kan immers niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden. Ten overvloede kan er 

nog op worden gewezen dat het zorgvuldigheidsbeginsel niet inhoudt dat het bestuur er steeds toe 

gehouden is bijkomende stukken aan de betrokken vreemdeling te vragen wanneer blijkt dat de door 

hem ingediende stukken niet meer actueel zijn en hij ook moet weten dat die stukken niet meer actueel 

zijn (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809) en dat de verzoeker zich, waar hij stelt dat de verwerende partij 

de vraag tot bijkomende informatie wel kan stellen in andere dossiers, beperkt tot een loutere bewering 

die niet in concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs. Nu de verzoeker in 

gebreke blijft met feitelijke en concrete gegevens aan te tonen dat gelijke gevallen ongelijk werden 

behandeld, wordt in casu geen schending van het gelijkheidsbeginsel aangetoond (cf. RvS 

16 september 2002, nr. 110.245). 

 

In een derde middelonderdeel betoogt de verzoeker dat zijn medische toestand een buitengewone 

omstandigheid uitmaakt waardoor hij zijn aanvraag niet in het buitenland kan indienen. Hij stelt ernstig 

ziek te zijn en de juiste medische ondersteuning in het land van herkomst niet te kunnen krijgen. Meer 

bepaald zou hij lijden aan “hypercholesterolemie en hyperurikemie, ongeneeslijke aandoeningen die een 

levenslange behandeling vereisen”. 

 

In de bestreden beslissing wordt hieromtrent gemotiveerd dat uit het door een arts op 12 mei 2015 

opgesteld schrijven niet is op te maken dat de medische toestand van de verzoeker hem zou 

verhinderen om (voor korte tijd) terug te keren naar zijn land van herkomst om aldaar de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in te dienen en dat aangezien “dit schrijven niet duidelijk vermeld(t) dat betrokkene 

in de onmogelijkheid is om te reizen, (…) dit element niet aanvaard (kan) worden als een buitengewone 

omstandigheid”. Aldus blijkt dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris rekening heeft 

gehouden met de medische toestand van de verzoeker, doch geoordeeld heeft dat niet wordt 

aangetoond dat deze een buitengewone omstandigheid uitmaakt. Bovendien blijkt uit de motieven van 

de bestreden beslissing dat de gemachtigde er tevens mee rekening heeft gehouden dat de verzoeker 

op 22 september 2011 een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet heeft ingediend en dat deze aanvraag op 17 november 2011 onontvankelijk werd 

verklaard. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoeker bij zijn machtigingsaanvraag van 

15 juni 2015 een doktersattest van dr. F. C. heeft gevoegd waarin enkel wordt vermeld dat de verzoeker 

regelmatig wordt opgevolgd voor hypercholesterolemie en hyperurikemie en dat deze pathologieën een 

regelmatige opvolging en de inname van “Simvastatine en Allopurinol” vereisen. Uit dit medisch attest 

blijkt inderdaad niet dat de medische toestand van de verzoeker hem zou verhinderen om (voor korte 

tijd) terug te keren naar zijn land van herkomst om aldaar de aanvraag om machtiging tot verblijf in te 

dienen.  

 

In zijn machtigingsaanvraag van 15 juni 2015 licht de verzoeker enkel toe dat hij van mening is dat “ook 

de medische elementen wel degelijk in overweging dienen genomen te worden inzake zijn aanvraag op 

basis van art 9bis van de vreemdelingenwet” en stelt hij dat uit het administratief dossier zeer duidelijk 

blijkt dat zijn fysieke integriteit in gevaar is indien hij dient terug te keren, waarna hij nog verwijst naar 

allerhande rechtspraak. Er blijkt evenwel niet dat hij heeft aangehaald dat hij de juiste medische 

ondersteuning in het land van herkomst niet zou kunnen krijgen, laat staan dat hij dit gestaafd heeft. 

Evenmin heeft de verzoeker in zijn aanvraag aangehaald dat hij zijn behandeling niet kan onderbreken 

of stopzetten. Voorts heeft de verzoeker in zijn machtigingsaanvraag nagelaten toe te lichten met welke 

concrete stukken uit het administratief dossier de gemachtigde rekening moest houden, terwijl van een 

vreemdeling nochtans kan worden verwacht dat hij klaar en duidelijk in zijn aanvraag vermeldt welke de 

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

buitenland in te dienen. Een loutere verwijzing naar “het administratief dossier” volstaat hiertoe niet, 

noch dient de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris bij een dergelijke vage verwijzing 

bijkomende informatie op te vragen. Aldus kan de verzoeker niet dienstig aanvoeren dat met een 

medisch verslag van dokter C. van 11 augustus 2011 geen rekening zou zijn gehouden of dat er bij de 

verwerende partij enig gebrek aan welwillendheid zou zijn. Bovendien – en ten overvloede – kan er nog 

op worden gewezen dat de door de verzoeker op 22 september 2011 ingediende aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk werd 
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verklaard en dat ingevolge artikel 9bis, § 2, 4°, van de Vreemdelingenwet elementen die ingeroepen 

werden in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet aanvaard kunnen worden als buitengewone omstandigheid. 

 

Gelet op het voorgaande, toont de verzoeker niet aan dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze heeft 

geoordeeld dat de medische toestand van de verzoeker niet kan worden aanvaard als buitengewone 

omstandigheid. 

 

Waar de verzoeker in het derde middelonderdeel nog wijst op zijn echtscheidingsprocedure, wordt niet 

ingezien – en de verzoeker licht niet toe – in welk opzicht dit betrekking heeft op zijn medische toestand. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat de verzoeker dit element ooit heeft 

opgeworpen als een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

zodat het de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris niet ernstig kan worden verweten dit niet te 

hebben onderzocht in het licht van zijn beoordeling van de buitengewone omstandigheden. Het staat de 

verzoeker vrij een nieuwe aanvraag in te dienen en dit element bij deze nieuwe aanvraag als 

buitengewone omstandigheid in te roepen. 

 

Waar de verzoeker in het derde middelonderdeel nog verwijst naar de arresten nrs. 92 397 en 113 706 

van respectievelijk 29 november 2012 en 12 november 2013 van de Raad, dient in herinnering te 

worden gebracht dat rechterlijke beslissingen in de continentale rechtstraditie geen precedentswaarde 

hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, nr. 5885 (c); RvS 18 december 2008, nr. 3679 

(c)). Bovendien toont de verzoeker niet in concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de grondslag 

lagen van de vernoemde arresten kunnen worden vergeleken met de feiten die onderhavige zaak 

kenmerken, temeer nu deze arresten betrekking hebben op een beslissing genomen naar aanleiding 

van een machtigingsaanvraag op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, terwijl huidig beroep 

een beslissing genomen naar aanleiding van een machtigingsaanvraag op basis van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet als voorwerp heeft. Voor zover de verzoeker nog verwijst naar een (ongedateerd) 

arrest met nr. 108 524, wordt er op gewezen dat de door hem geciteerde passage niet in dat arrest kan 

worden teruggevonden. Zo de verzoeker hiermee alludeert op het arrest van de Raad met nr. 96 099 

van 30 januari 2013, kan worden herhaald wat bij de arresten nrs. 92 397 en 113 706 reeds werd 

gesteld. Aldus laat de verzoeker na om de concrete motieven van de bestreden beslissing te 

ontkrachten of te weerleggen of aan een inhoudelijke kritiek te onderwerpen. 

 

Waar de verzoeker in het derde middelonderdeel stelt dat zijn aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet nooit uitgebreid en zorgvuldig werd onderzocht, is zijn 

kritiek niet gericht tegen de bestreden beslissing. Een dergelijke kritiek kan dan ook niet leiden tot de 

nietigverklaring van deze beslissing. 

 

Verder laat de verzoeker in het derde middelonderdeel gelden dat hij “tegen de negatieve beslissing in 

beroep ging bij de RVV” en dat het feit dat zijn procedure momenteel nog lopende is een buitengewone 

omstandigheid vormt. Hij beroept zich hierbij op artikel 6 van het EVRM en stelt dat uit de motieven van 

de bestreden beslissing niet blijkt dat hiermee rekening is gehouden. Uit de motieven van de bestreden 

beslissing blijkt nochtans dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris wel degelijk rekening 

heeft gehouden met het feit dat de verzoeker bij de Raad twee beroepen lopende heeft, doch dat hij 

oordeelde dat “(h)et feit dat betrokkene nog twee beroepen lopende heeft bij (…) de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (…) geen buitengewone omstandigheid (vormt) aangezien deze beroepen 

geen opschortende werking hebben”. De gemachtigde stelde in de bestreden beslissing tevens dat 

“(h)et inroepen van art. 6 van het EVRM (…) eveneens niet aanvaard (kan) worden als een 

buitengewone omstandigheid” nu dit artikel “slechts geldig (is) in burgerlijke en strafrechterlijke zaken”, 

terwijl asielrecht een politiek recht is, de rechten van verdediging niet van toepassing zijn op 

“administratieve beslissingen die genomen worden in het kader van de Vreemdelingenwet” en 

“(b)etwistingen in verband met de toegang, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen (…) buiten 

het toepassingsgebied van art. 6 van het EVRM (vallen) omdat de desbetreffende regels een 

publiekrechterlijk karakter hebben”. De verzoeker beperkt zich tot een herhaling van wat hij in zijn 

machtigingsaanvraag heeft uiteengezet, zonder evenwel de concrete motieven van de bestreden 

beslissing te ontkrachten of te weerleggen of aan een inhoudelijke kritiek te onderwerpen. Met de 

loutere herhaling van de elementen uit zijn machtigingsaanvraag en door te stellen dat er geen rekening 

mee werd gehouden, weerlegt de verzoeker geenszins de concrete vaststellingen van de gemachtigde 

waaruit blijkt dat wel degelijk rekening werd gehouden met de ingeroepen elementen. Aldus toont de 

verzoeker niet aan dat de bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk 
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onredelijke wijze is genomen. Met een dergelijke summiere uiteenzetting doet de verzoeker niets meer 

dan te kennen geven dat hij het niet eens is met de beoordeling door de gemachtigde van de door hem 

als buitengewone omstandigheid aangehaalde elementen. 

 

In een vierde middelonderdeel laat de verzoeker gelden dat hij niet gekozen heeft voor illegaal verblijf in 

België. Hij betwist evenwel niet dat ten aanzien van hem op 19 april 2005 een beslissing tot weigering 

van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) werd genomen, dat hij op 

27 april 2005 werd overgedragen aan de Nederlandse politiediensten, dat hij ervoor gekozen heeft de 

beslissing inzake zijn asielaanvraag in Nederland niet af te wachten en terugkeerde naar België en dat 

hij sindsdien illegaal in België verblijft. Door er louter op te wijzen dat hij aanvragen heeft ingediend om 

zijn verblijf te regulariseren en dat hij “zijn rechten geschonden (zou) hebben indien hij voortijdig het land 

zou verlaten”, maakt de verzoeker dan ook niet aannemelijk dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze heeft 

geoordeeld dat de omstandigheid dat hij zo reeds meer dan 11 jaar illegaal op het Belgisch grondgebied 

verblijft te wijten is aan zijn eigen houding. Er wordt trouwens niet ingezien in welk opzicht de rechten 

van de verzoeker geschonden zouden zijn indien hij destijds het land waar hij illegaal verbleef, zou 

hebben verlaten. In dat geval had de verzoeker immers een aanvraag kunnen indienen bij de bevoegde 

Belgische diplomatieke of consulaire post die niet onontvankelijk kan worden verklaard omwille van een 

gebrek aan buitengewone omstandigheden in zijnen hoofde. Ten overvloede kan trouwens ook nog 

worden verwezen naar het arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 van de Raad van State, waarin 

wordt gesteld dat “omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf 

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

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

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

 

Doorheen zijn verzoekschrift stipt de verzoeker verschillende keren aan dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris ertoe gehouden is alle elementen in rekening te brengen, doch gelet op al 

hetgeen supra reeds werd uiteengezet blijkt niet – en de verzoeker verduidelijkt niet – welk concreet 

element uit de aanvraag die tot de bestreden beslissing heeft geleid door de gemachtigde ten onrechte 

niet in rekening zou zijn genomen. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de bevoegde 

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

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

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. Evenmin wordt een schending van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet aangetoond. 

 

3.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

3.3.4. Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de uitoefening 

van haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het redelijkheidsbeginsel 

kan slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur 

ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad 

niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer 

het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de 

motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). In de bestreden 

beslissing worden de motieven opgesomd op grond waarvan de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris tot de onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft besloten. De gemachtigde heeft enkel gebruik gemaakt van 

de hem bij wet toegekende bevoegdheden en is hierbij, gelet op wat voorafgaat, niet op een kennelijk 

onredelijke wijze tot zijn besluit gekomen. Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de gemachtigde 

bij het nemen van de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel heeft geschonden. 

 

3.3.5. Een schending van het gelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond, nu de verzoeker in gebreke 

blijft met feitelijke en concrete gegevens aan te tonen dat gelijke gevallen ongelijk werden behandeld 

(RvS 16 september 2002, nr. 110.245). 
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3.3.6. Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het 

recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen 

van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen 

op een zekere standvastigheid bij het bestuur (RvS 11 januari 2007, nr. 166.563; I. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315-349). Uit het 

voorgaande is gebleken dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris bij het nemen van de 

bestreden beslissing een correcte toepassing heeft gemaakt van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

zodat de verzoeker een schending van het rechtszekerheidsbeginsel niet aannemelijk maakt. 

 

3.3.7. Het enig middel is ongegrond. 

 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

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

door de verwerende partij. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig juni tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. DE GEYTER, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. DE GEYTER D. DE BRUYN 

 


