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 nr. 105 700 van 24 juni 2013 

in de zaak RvV X /  

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 22 februari 2013 

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, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 18 december 2012 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 wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 mei 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 juni 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. SCHOUTEN, loco advocaat 

M. VAN DEN BROECK, en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn en geboren te zijn op 8 november 

1992. 

 

Op 14 oktober 2011 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de vreemdelingenwet). 
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Op 18 december 2012, met kennisgeving op 23 januari 2013, verklaart de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris deze aanvraag onontvankelijk. Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motieven luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 14.10.2011 werd 

ingediend en aangevuld op 06.08.2012 en 09.08.2012 door : 

T., H. (...) (R.R.: (...))  

geboren te Waras op (...)  

nationaliteit: Afghanistan  

adres: (...) 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

Redenen: 

Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene zich op de instructie 

van 19.07.2009 (waarin de instructie van 26.03.2009 werd opgenomen) betreffende de toepassing van 

artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. Er dient opgemerkt te worden dat de instructie van 

19.07.2009 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. 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom 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. 

Het feit dat betrokkene sinds januari 2008 in België verblijft, Nederlands leert en spreekt en dit staaft 

aan de hand van getuigschriften van het Koninklijk Atheneum te Antwerpen, geïntegreerd is en dit staaft 

aan de hand van een attest van vrijstelling van de inburgeringsplicht van het Stedelijk onthaalbureau 

Antwerpen, een attest van deelname aan integratie- en netwerkbevorderende activiteiten in het CAW de 

Terp en een aangifte van de personenbelasting van het aanslagjaar 2012, werkbereid is en dit staaft 

aan de hand van de rapporten van het Centrum Leren en Werken te Borgerhout, een arbeidskaart C, 

een bewijs van tewerkstelling bij L. (...) d.d. 24.03.2011, het getuigschrift van de 2
e
 graad secundair 

onderwijs, het diploma inzake basisveiligheid VCA uitgereikt door het Provinciaal Veiligheidsinstituut te 

Antwerpen, een certificaat van onderhoudswerker gebouwen en een attest van verworven competenties 

van het Centrum Leren en Werken Het Keerpunt en, een vrienden- en kennissenkring heeft uitgebouwd 

en getuigenverklaringen voorlegt, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België 

wordt ingediend. Elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een 

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

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 diende op 11.01.2008 een 

eerste asielaanvraag in. Doordat betrokkene reeds eerder asiel had aangevraagd in Griekenland, werd 

er in het kader van de Dublin- akkoorden een overname gevraagd aan Griekenland. De Griekse 

autoriteiten verklaarden zich akkoord met de overname op 02.07.2008 . Bovendien dient hierbij te 

worden gesteld dat Griekenland gelast is met de behandeling van de asielaanvraag. Daaropvolgend 

leverde de Dienst Vreemdelingenzaken op 27.07.2008 een bijlage 26quater af, hem betekend op 

dezelfde dag, met het bevel om het grondgebied te verlaten waardoor zijn asielprocedure in België 

afgesloten werd. Op datum van 22.08.2008 diende betrokkene een tweede asielaanvraag in, die 

afgesloten werd op 03.03.2009 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met een beslissing tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsdiaire bescherming. Zijn derde 

asielaanvraag diende betrokkene in op 26.10.2009 en werd door de Dienst Vreemdelingenzaken 

afgesloten op 30.10.2009 met een beslissing tot weigering van in overwegingname van de 

asielaanvraag. Ook de vierde asielaanvraag van 06.11.2009 werd op 08.12.2009 door de Dienst 

Vreemdelingenzaken afgesloten met een beslissing tot weigering van in overwegingname van de 

asielaanvraag. Evenals de vijfde asielaanvraag die betrokkene indiende op 04.01.2010 en die werd 

afgesloten door de Dienst Vreemdelingenzaken op 22.01.2010 met een beslissing tot weigering van in 

overwegingname van de asielaanvraag. De zesde asielaanvraag werd door betrokkene ingediend op 

28.12.2010 en werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen afgesloten op 20.11.2012 met een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsdiaire bescherming. De 

duur van de procedures - namelijk 6 maand en twaalf dagen voor de eerste, 6 maand en 9 dagen voor 

de tweede, 4 dagen voor de derde, iets meer dan een maand voor de vierde, 18 dagen voor de vijfde en 

1 jaar en iets minder dan 11 maanden voor de zesde asielaanvraag - was ook niet van die aard dat ze 

als onredelijk lang kan beschouwd worden. 
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Verzoeker haalt aan dat er een risico is op schending van art 3 van het EVRM bij terugkeer naar het 

land van herkomst. Hier dient opgemerkt te worden dat de bescherming verleend va art. 3 van het 

EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. Hiervoor dient verzoeker zijn 

beweringen te staven met een begin van persoonlijk bewijs terwijl in casu het enkel bij een algemene 

verwijzing naar rapporten en een reisdavies blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op 

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

vermelding van het artikel 3 EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te 

worden. De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. 

Betrokkene verwijst in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf naar rapporten van UNHCR (Global 

Report 2009) en Amnesty International d.d. 11.08.2010. Dt kan niet aanzien worden als een 

buitengewone omstandigheid daar deze rapporten gaan over de algemene toestand in Afghanistan en 

betrokkene geen persoonlijke bewijzen levert dat zijn leven in gevaar zou zijn. 

Het argument dat de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies voor 

Afghanistan geeft en stelt dat de situatie in het land niet stabiel is en dat de persoonlijke veiligheid niet 

gegarandeerd kan worden, kan niet weerhouden worden als een buitengewone omstandigheid 

Buitenlandse Zaken stelt immers duidelijk: "Alle reizen van toeristische aard naar Afghanistan worden 

volledig afgeraden. Officiële reizen, zakenverblijven en niet-toeristische privé bezoeken moeten op zeer 

voorzichtige wijze overwogen worden. Het is sterk aanbevolen zich van tevoren over de veiligheid van 

de bezochte gebieden te informeren en de steun van uw Afghaanse gastheren te verzekeren. De 

dreiging van terroristische en misdadige acties tegenover buitenlanders is zeer hoog" 

(bnon:http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op__reisIn_het__buitenland/reisadviezen/azie/afghanista

n/ra_afghanistanjsp; d.d. 08.06.2012) 

Dit advies is bijgevolg niet van toepassing op betrokkene, die de Afghaanse nationaliteit heeft. 

Bovendien is dit een algemeen advies, dat niet toegepast wordt op de eigen situatie van betrokkene. 

De advocaat van betrokkene wijst tevens op het feit dat door verzoeker geen wettelijk verblijf toe te 

staan op Belgisch grondgebied, de Belgische staat hem dwingt om in een administratief en financieel 

precaire situatie te leven. Niets verhindert betrokkene echter om terug te keren naar het land van 

herkomst en via de reguliere weg een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. Het staat 

betrokkene vrij hiertoe de hulp in te roepen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). 

Betrokkene verklaart dat een terugkeer naar zijn land van herkomst een schending zou zijn van artikel 8 

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

naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van 

herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering 

van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone 

sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8. 

Wat betreft de relatie die betrokkene onderhoudt met mevrouw D.W. (...), dient opgemerkt te worden dat 

om in aanmerking te komen voor een regularisatie in het kader van een duurzame relatie betrokkene 

dient te voldoen aan de basisvoorwaarden zoals vermeld in het artikel 40bis van de wet van 

15.12.1980.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 9bis en 62 

van de vreemdelingenwet, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van “de beginselen van 

behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel” en van de formele motiveringsplicht.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“1. De regelgeving 

Het artikel 9 bis, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt : "In buitengewone omstandigheden en op 

voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt kan de machtiging tot verblijf 

worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. (...)". 

Noch de buitengewone omstandigheden, noch de elementen die nodig zijn om een aanvraag gegrond te 

verklaren worden verduidelijkt in de wet. 

Uit de praktijk en de rechtspraak van de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

blijkt echter dat de buitengewone omstandigheden die omstandigheden zijn die het voor de betrokkene 

zeer moeilijk tot onmogelijk maken om naar de bevoegde Belgische diplomatieke post te gaan om een 

recht op verblijf aan te vragen conform het artikel 9, al. 2 van de Vreemdelingenwet (bv. R.v.St. 27 

oktober 2004, nr. 136.791, Rev. Dr. Etr. 2004, 593.). 
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Op 09.1 2.2009 vatte de Raad van State in het arrest waarnaar de bestreden beslissing verwijst dit nog 

als volgt samen: 

"dat vooreerst diende nagegaan of het buitengewone karakter van de door de vreemdeling aangevoerde 

omstandigheden om zijn aanvraag in België in te dienen aanvaardbaar was en vervolgens, indien de 

aanvraag ontvankelijk is/ of de door de betrokkene aangevoerde redenen om een verblijfsmachtiging 

van meer dan drie maanden te bekomen gegrond zijn; dat de vreemdeling in zijn aanvraag klaar en 

duidelijk dient te vermelden welke de buitengewone omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn 

verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het buitenland in te dienen; dat hij dient aan te tonen 

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

hij gemachtigd is te verblijven, om er zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen; dat uit zijn 

uiteenzetting duidelijk dient te blijken waarin het ingeroepen beletsel precies bestaat; dat als typische 

buitengewone omstandigheden onder meer konden worden aangevoerd, weliswaar naargelang de 

concrete omstandigheden van de zaak: de situatie van oorlog of burgeroorlog in het land van herkomst 

de afwezigheid aldaar van een Belgische diplomatieke of consulaire post vervolging in het land van 

herkomst moeilijkheden om een paspoort of reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz; dat echter 

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 ." 

(eigen onderlijning in citaten) 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. (R.v.St. 11 juni 

2002, nr. 1 01.624.) 

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

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. (R.v.V. 22 december 2009, nr. 36.480) 

Artikel 62, 1ste lid van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 schrijft voor dat de administratieve 

beslissingen met redenen omkleed worden. 

Artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden 

die ten grondslag liggen aan die beslissing, en dat de gegeven motivering afdoende dient te zijn. 

2. Bespreking in concreto 

De bestreden beslissing verklaart het verzoek onontvankelijk omdat er geen buitengewone omstandig-

heden zouden zijn waarom 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. 

Wat betreft de uitzonderlijke omstandigheden, kan men geen situatie van overmacht vereisen. Het 

volstaat dat verzoeker aantoont dat het voor hem bijzonder moeilijk is terug te keren naar zijn 

herkomstland om er een aanvraag in te dienen. 

De constante rechtspraak van de Raad van State preciseert immers dat: « l'examen de la demande 

sous deux aspects (...) n'exclut nullement qu'un même fait soit à la fois une circonstance exceptionnelle 

permettant l'introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant l'octroi de l'autorisation de 

séjour » (RvS 73.025 van 09.04.1998, RvS 75.561 van 07.08.1998, RvS 75.592 van 13.08.1998, RvS 

85.530 van 22.02.2000). 

Verzoeker is afkomstig uit een land in oorlog, met name Afghanistan. 

Verzoeker voegde bij zijn aanvraag documentatie toe waaruit blijkt dat de situatie zeer slecht is en de 

taliban aan de macht is in meerdere provincies in Afghanistan.  

Gelet op de rechtspraak van de Raad van State (hierboven geciteerd), moet deze situatie gezien 

worden als een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis. 

Verweerster toont helemaal niet aan dat er géén sprake zou zijn van een oorlogssituatie. Haar 

motivering met betrekking tot dit argument faalt! 

De motivering luidt: 

"Verzoeker haalt aan dat er een risico is op schending van art. 3 van het EVRM bij terugkeer naar het 

land van herkomst. Hier dient opgemerkt te worden dat de bescherming verleend via art. 3 van het 

EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. Hiervoor dient verzoeker zijn 

beweringen te staven met een begin van persoonlijk bewijs terwijl in casu het enkel bij een algemene 

verwijzing naar rapporten en een reisadvies 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 
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vermelding van het artikel 3 EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te 

worden. De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. 

Betrokkene verwijst zin zijn aanvraag om machtiging tot verblijf naar rapporten van UNHCR (Global 

Report 2009) en Amnesty International d.d. 11.08.2010. Dit kan niet aanzien worden als een 

buitengewone omstandigheid daar deze rapporten gaan over de algemene toestand in Afghanistan en 

betrokkene geen persoonlijke bewijzen levert dat zijn leven in gevaar zou zijn. 

Het argument dat de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een negatief riesadvies voor 

Afghanistan geeft en stelt dat de situatie in het land niet stabiel is en dat de persoonlijke veiligheid niet 

gegarandeerd kan worden, kan niet weerhouden worden als een buitengewone omstandigheid. 

Buitenlandse Zaken stelt immers duidelijk: "Alle reizen van toeristische aard naar Afghanistan worden 

volledig afgeraden. Officiële reizen, zaken verblijven en niet-toeristische privé bezoeken moeten op zeer 

voorzichtige wijze overwogen worden. Het is sterk aanbevolen zich van tevoren over de veiligheid van 

de bezochte gebieden te informeren en de steun van uw Afghaanse gastheren te verzekeren (...) De 

dreiging van terroristische en misdadige acties tegenover buitenlanders is zeer hoog." 

(Bron: ...) 

Dit advies is bijgevolg niet van toepassing op betrokkene, die de Afghaanse nationaliteit heeft. 

Bovendien is dit een algemeen advies, dat niet toegepast wordt op betrokkene." 

Verweerster heeft klaarblijkelijk niet gelezen dat verzoeker in zijn verzoekschrift wel degelijk over 

burgerdoden in Afghanistan spreekt. Aangezien verzoeker een Afghaanse burger is, is dit op hem zeer 

direct van toepassing. Verzoeker heeft in detail het gevaar voor de gewone Afghaanse burger 

behandelt. 

Het reisadvies toont uiteraard aan dat de situatie in Afghanistan zeer gevaarlijk is. Het is uiteraard 

gericht op Belgen die naar Afghanistan willen gaan, maar dat belet niet dat het informatie kan geven 

over de algemene situatie, die op verzoeker een invloed heeft. 

Verzoeker wijst erop dat er in Afghanistan geen ambassade is, zodat hij naar een buurland zal moeten 

reizen om een aanvraag voor een visum te doen. Reizen in Afghanistan is zeer gevaarlijk. 

Hij zal gebieden moeten doorkruisen, waar zijn veiligheid ernstig in gevaar is. Het is dus bijzonder 

moeilijk en gevaarlijk om dit te doen. 

Er is geen Belgische consulaire post in Kabul. Er is wel een Ambassade maar voor alle consulaire 

vragen is de consulaire post van Islamabad (Pakistan) verantwoordelijk. 

Verzoeker heeft geen verblijfplaats of plaats van oponthoud in Pakistan. Een toepassing van artikel 9 

Vreemdelingenwet is dus niet mogelijk. 

De afwezigheid van een consulaire post in Afghanistan vormt een buitengewone omstandigheid in de 

zin van artikel 9bis Vreemdelingenwet. 

Verzoeker heeft geen geldig document om naar Pakistan te reizen. 

Men in de pers het volgende lezen: « Les frontières terrestres entre le Pakistan et l'Afghanistan sont 

fermées depuis la destruction de sept nouveaux camions-citernes de ravitaillement de l'Otan dans la 

province pakistanaise méridionale du Baloutchistan, dimanche 11 décembre. Cet épisode marque un 

nouveau pas vers la dégradation des relations entre Washington et ses alliés alors que les forces de 

l'Alliance sont prêtes à se retirer d'Afghanistan. »] 

De constante rechtspraak van de Raad van State luidt als volgt: 

« une règle d'administration prudente exige que l'autorité apprécie la proportionnalité entre, d'une part, 

le but et les effets de la démarche administrative prescrite par l'alinéa 2 de la disposition, et, d'autre part, 

sa praticabilité plus ou moins aisée dans le cas individuel et les inconvénients inhérents à son 

accomplissement fout spécialement les risques auxquels la sécurité des requérants et l'intégrité de leur 

vie familiale seraient exposées s'ils s'y soumettaient » (RvS, 01.04.1 996, RDE, 1996, n°91, p. 742-744). 

Gelet op de extreme moeilijkheden en het bestaand gevaar, zou het manifest disproportioneel zijn om 

aan verzoeker te vragen de administratieve stappen te maken om een aanvraag tot verblijf in Pakistan 

in te dienen. 

Verzoeker verwijst nogmaals naar de rechtspraak van de Raad van State over de bijzondere 

omstandigheden: 

"(...)dat de vreemdeling in zijn aanvraag klaar en duidelijk dient te vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het 

buitenland in te dienen; dat hij dient aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk is terug te keren 

naar zijn land van oorsprong of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er zijn aanvraag 

tot verblijfsmachtiging in te dienen; dat uit zijn uiteenzetting duidelijk dient te blijken waarin het 

ingeroepen beletsel precies bestaat; dat als typische buitengewone omstandigheden onder meer 

konden worden aangevoerd, weliswaar naargelang de concrete omstandigheden van de zaak: de 

situatie van oorlog of burgeroorlog in het land van herkomst de afwezigheid aldaar van een Belgische 

diplomatieke of consulaire post vervolging in het land van herkomst moeilijkheden om een paspoort of 

reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz;" (Arrest Raad van State 9 december 2009) 
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In casu is er sprake van een situatie van oorlog of burgeroorlog in het land van herkomst en er is geen 

Belgische diplomatieke of consulaire post. 

Er is duidelijk wel sprake van een bijzondere omstandigheid. 

Het geheel maakt dat ook het artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet geschonden is.” 

 

2.1.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het eerste middel in haar nota:  

 

“In een eerste middel haalt verzoeker de schending aan van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, van 

het zorgvuldigheidsbeginsel, van de formele motiveringsplicht, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet 

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

handelingen. 

Verzoeker stelt dat het voor hem bijzonder moeilijk is om in zijn land van herkomst, via de normale 

procedure, zijn verblijfsaanvraag in te dienen. Bovendien worden in de wet, noch de buitengewone 

omstandigheden, noch de elementen verduidelijkt die nodig zijn om een aanvraag gegrond te verklaren. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden door te verwijzen naar artikel 9bis van de Vreemdelingen-

wet:  

"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 aan diens 

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

afgegeven." 

Als algemene regel geldt aldus dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in het 

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

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

Vreemdelingenwet kan, in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over 

een identiteitsdocument beschikt, het hem evenwel worden toegestaan die aanvraag te richten tot de 

burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

De mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen, als uitzonderingsbepaling, moet 

restrictief worden geïnterpreteerd. De "buitengewone omstandigheden" waarvan sprake strekken er niet 

toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een verblijf van meer dan drie maanden wordt 

verleend, maar enkel om te verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet vanuit het buitenland 

wordt ingediend. Het zijn omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling naar zijn land 

van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging 

tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken. 

Overeenkomstig vaste rechtspraak van Uw Raad wordt onder "buitengewone omstandigheden" 

verstaan: 

"buitengewone omstandigheden", in de zin van het vroegere artikel 9, derde lid, zijn omstandigheden die 

een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke 

formaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bij 

zonder moeilijk maken (...) ; 

- dat als typische buitengewone omstandigheden onder meer konden worden aangevoerd, weliswaar 

naargelang de concrete omstandigheden van de zaak: de situatie van oorlog of burgeroorlog in het land 

van herkomst, de afwezigheid aldaar van een Belgische diplomatieke of consulaire post, vervolging in 

het land van herkomst, 

moeilijkheden om een paspoort of reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz; 

- dat echter 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; 

- dat trouwens het begrip "buitengewone omstandigheden" nog verder beperkt wordt door artikel 9bis, § 

2, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat een hele reeks elementen niet als buitengewone omstandig-

heden kunnen aanvaard worden, namelijk die elementen die al in vorige of andere procedures zijn 

ingeroepen; dat het de bedoeling van deze bepaling was "opeenvolgende procedures die door 

vreemdelingen op verschillende rechtsgronden worden opgestart, om toch maar een verblijfsvergunning 

te bekomen, op een juridische verantwoorde wijze ontmoedigen" (Memorie van toelichting, Parl. St., 

Kamer, 2005-2006, DOC 51 2478/001, 33); dat ook na de wetswijziging van 15 september 2006 door de 

verwerende partij werd benadrukt dat een lang verblijf in België of een integratie in de Belgische 

samenleving geen buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

zijn (Omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende het verblijf van vreemdelingen ten gevolge van de 

inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 (B.S. 4 juli 2007)); 
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- De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone omstandig-

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

verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen 

(R.v.St., nr. 89.048, 20 juli 2000). Verzoekende partij heeft in haar aanvraag zelfs geen onderscheid 

gemaakt tussen de elementen bedoeld voor het ontvankelijkheids- en het gegrondheidsonderzoek. 

(R.V.V., nr. 14.587, 29 november 2007; zie ook R.V.V., nr. 13.622, 28 november 2007) 

Een aanvraag ingediend met toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet vereist dus vanwege 

de overheid een dubbel onderzoek : 

1° Wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

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

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

aanmerking worden genomen. 

2° Wat de gegrondheid van de aanvraag betreft, eens ze ontvankelijk is bevonden: of er reden is om de 

vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. Desbetreffend beschikt de 

minister c.q. staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

In casu steunt werd verzoekers aanvraag onontvankelijk verklaard op grond van de volgende motieven: 

de instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd door de Raad van State, zodat deze criteria niet meer van 

toepassing zijn; 

de elementen van integratie (kennis van het Nederlands, werkbereidheid, bewijs van tewerkstelling, 

attest van deelname aan integratie- en netwerkbevorderende activiteiten, aangifte personenbelasting, 

arbeidskaart C, getuigschrift 2° graad secundair onderwijs, diploma inzake basisveiligheid VCA, 

certificaat onderhoudswerker gebouwen, kennissen- en vriendenkring) verantwoorden niet dat de 

aanvraag in België ingediend wordt; 

Bovendien wist verzoeker dat zijn verblijf in België slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van 

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

Er dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij zich beperkt tot loutere beweringen die hij 

geenszins staaft. In het kader van artikel 3 van het EVRM is nochtans vereist dat hij doet blijken dat er 

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land waarnaar hij mag 

worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of 

mensonterende behandeling. Hij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Hij moet 

concrete, op hem persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een 

eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op 

artikel 3 van het EVRM.  

Daarenboven maakt het feit dat er geen Belgische diplomatieke post in Afghanistan maakt geen 

buitengewone omstandigheid uit in hoofde van verzoeker, daar dit een algemeen gegeven is dat op 

iedere Afghaanse onderdaan van toepassing is. 

De verwerende partij merkt op dat aldus werd geantwoord op de door verzoeker in zijn aanvraag 

aangehaalde buitengewone omstandigheden. 

Hij stelt in het middel dat hij niet akkoord is met die beoordeling. Daarmee toont hij evenwel niet aan dat 

de bestreden beslissing de aangevoerde rechtsnormen zou schenden of dat de beslissing kennelijk 

onredelijk zou zijn. 

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

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

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

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze 

(RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

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

aan het gewicht van de genomen beslissing. Hetzelfde geldt ten aanzien van artikel 6 2 van de 

Vreemdelingenwet 

De motieven die de bestreden beslissing onderbouwen, kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing 

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

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

hij in rechte beschikt. Er wordt immers, met verwijzing naar de toepasselijke wetsbepaling, met name 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet gemotiveerd waarom de door verzoeker aangehaalde redenen 

waarom hij meent in aanmerking te komen voor een machtiging tot verblijf niet worden aanvaard. De 

bestreden beslissing gaat aldus in op de door verzoeker aangehaalde elementen en neergelegde 

bewijsstukken. Uit het verzoekschrift blijkt ook dat verzoeker deze motieven kent, zodat een schending 

van de formele motiveringsplicht niet wordt aangetoond. 
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In de mate dat hij de motieven van de bestreden beslissing inhoudelijk aanvecht en aldus de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, wenst verwerende partij op te merken dat het bij de 

beoordeling daarvan niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort 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 na te gaan of die overheid bij haar beoordeling 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 kunnen komen. 

In zoverre verzoeker de schending aanvoert van het zorgvuldigheidsbeginsel, dient erop te worden 

gewezen dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de overheid bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Uit de bespreking van het eerste middel blijkt dat verzoeker er niet in slaagt aan te tonen met welke 

feiten of gegevens, die aan verweerder gekend waren of gekend dienden te zijn op het ogenblik van de 

beslissing, verweerder geen rekening heeft gehouden. 

Het eerste middel is ongegrond.” 

 

2.1.3. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" 

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing moet duidelijk de 

determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de onontvankelijkheid van de aanvraag wordt 

besloten. In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, 

met name artikel 9bis van de vreemdelingenwet, en naar de redenen waarom de door de verzoekende 

partij ingeroepen elementen geen buitengewone omstandigheden zijn die maken dat zij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van deze bepaling niet kon indienen via de gewone procedure, namelijk 

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

buitenland.  

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en zij bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat 

oogpunt wordt onderzocht. Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu nazicht in van de 

aangevoerde schending van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

Vooreerst dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de motiveringsplicht niet tot de 

bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen behoort zijn beoordeling van de aanvraag 

om machtiging tot voorlopig verblijf op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, in de plaats te 

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

enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van deze 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. 

 

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

omstandigheden heeft ingeroepen die de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet in België kunnen rechtvaardigen. 

 

Luidens deze bepaling kan, in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling 

over een identiteitsdocument beschikt, het hem worden toegestaan die aanvraag te richten tot de burge-

meester van zijn verblijfplaats in België. Hieruit volgt dat enkel wanneer er buitengewone omstandig-

heden 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. De toepas-

sing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in: 
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- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone omstandig-

heden 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 voor-

handen 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. staats-

secretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

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

machtiging toe te kennen, dient de verwerende partij 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. Buitengewone 

omstandigheden zoals voorzien in artikel 9bis van de vreemdelingenwet zijn omstandigheden die het de 

verzoekende partij bijzonder moeilijk maken om haar aanvraag in het buitenland in te dienen. 

 

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

buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in haar land van oorsprong heeft ingediend, niet 

werden aanvaard of bewezen. 

 

De verzoekende partij stelt dat er wel degelijk buitengewone omstandigheden bestaan die de aanvraag 

in het Rijk rechtvaardigen. In haar aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet van 14 oktober 2011 verwijst de verzoekende partij met betrekking tot deze 

buitengewone omstandigheden naar de precaire veiligheidstoestand in Afghanistan die haar niet toelaat 

terug te keren om daar de aanvraag in te dienen. Voorts verwijst zij eveneens onder de hoofding 

“Ontvankelijkheid van de aanvraag” naar elementen van integratie. 

 

In de bestreden beslissing antwoordt de verwerende partij met betrekking tot de buitengewone 

omstandigheden echter het volgende: 

 

“De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom 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. 

Het feit dat betrokkene sinds januari 2008 in België verblijft, Nederlands leert en spreekt en dit staaft 

aan de hand van getuigschriften van het Koninklijk Atheneum te Antwerpen, geïntegreerd is en dit staaft 

aan de hand van een attest van vrijstelling van de inburgeringsplicht van het Stedelijk onthaalbureau 

Antwerpen, een attest van deelname aan integratie- en netwerkbevorderende activiteiten in het CAW de 

Terp en een aangifte van de personenbelasting van het aanslagjaar 2012, werkbereid is en dit staaft 

aan de hand van de rapporten van het Centrum Leren en Werken te Borgerhout, een arbeidskaart C, 

een bewijs van tewerkstelling bij L. (...) d.d. 24.03.2011, het getuigschrift van de 2e graad secundair 

onderwijs, het diploma inzake basisveiligheid VCA uitgereikt door het Provinciaal Veiligheidsinstituut te 

Antwerpen, een certificaat van onderhoudswerker gebouwen en een attest van verworven competenties 

van het Centrum Leren en Werken Het Keerpunt en, een vrienden- en kennissenkring heeft uitgebouwd 

en getuigenverklaringen voorlegt, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België 

wordt ingediend. Elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een 

eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van 15.12.1980. 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 diende op 11.01.2008 een eerste asielaanvraag in. 

Doordat betrokkene reeds eerder asiel had aangevraagd in Griekenland, werd er in het kader van de 

Dublin- akkoorden een overname gevraagd aan Griekenland. De Griekse autoriteiten verklaarden zich 

akkoord met de overname op 02.07.2008 . Bovendien dient hierbij te worden gesteld dat Griekenland 

gelast is met de behandeling van de asielaanvraag. Daaropvolgend leverde de Dienst 

Vreemdelingenzaken op 27.07.2008 een bijlage 26quater af, hem betekend op dezelfde dag, met het 

bevel om het grondgebied te verlaten waardoor zijn asielprocedure in België afgesloten werd. Op datum 

van 22.08.2008 diende betrokkene een tweede asielaanvraag in, die afgesloten werd op 03.03.2009 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met een beslissing tot weigering van de vluchtelingen-

status en weigering van de subsdiaire bescherming. Zijn derde asielaanvraag diende betrokkene in op 

26.10.2009 en werd door de Dienst Vreemdelingenzaken afgesloten op 30.10.2009 met een beslissing 

tot weigering van in overwegingname van de asielaanvraag. Ook de vierde asielaanvraag van 
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06.11.2009 werd op 08.12.2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken afgesloten met een beslissing tot 

weigering van in overwegingname van de asielaanvraag. Evenals de vijfde asielaanvraag die 

betrokkene indiende op 04.01.2010 en die werd afgesloten door de Dienst Vreemdelingenzaken op 

22.01.2010 met een beslissing tot weigering van in overwegingname van de asielaanvraag. De zesde 

asielaanvraag werd door betrokkene ingediend op 28.12.2010 en werd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen afgesloten op 20.11.2012 met een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsdiaire bescherming. De duur van de procedures - namelijk 

6 maand en twaalf dagen voor de eerste, 6 maand en 9 dagen voor de tweede, 4 dagen voor de derde, 

iets meer dan een maand voor de vierde, 18 dagen voor de vijfde en 1 jaar en iets minder dan 11 

maanden voor de zesde asielaanvraag - was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan 

beschouwd worden. 

Verzoeker haalt aan dat er een risico is op schending van art 3 van het EVRM bij terugkeer naar het 

land van herkomst. Hier dient opgemerkt te worden dat de bescherming verleend va art. 3 van het 

EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. Hiervoor dient verzoeker zijn 

beweringen te staven met een begin van persoonlijk bewijs terwijl in casu het enkel bij een algemene 

verwijzing naar rapporten en een reisdavies blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op 

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

vermelding van het artikel 3 EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te 

worden. De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. 

Betrokkene verwijst in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf naar rapporten van UNHCR (Global 

Report 2009) en Amnesty International d.d. 11.08.2010. Dit kan niet aanzien worden als een 

buitengewone omstandigheid daar deze rapporten gaan over de algemene toestand in Afghanistan en 

betrokkene geen persoonlijke bewijzen levert dat zijn leven in gevaar zou zijn. 

Het argument dat de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies voor 

Afghanistan geeft en stelt dat de situatie in het land niet stabiel is en dat de persoonlijke veiligheid niet 

gegarandeerd kan worden, kan niet weerhouden worden als een buitengewone omstandigheid 

Buitenlandse Zaken stelt immers duidelijk: "Alle reizen van toeristische aard naar Afghanistan worden 

volledig afgeraden. Officiële reizen, zakenverblijven en niet-toeristische privé bezoeken moeten op zeer 

voorzichtige wijze overwogen worden. Het is sterk aanbevolen zich van tevoren over de veiligheid van 

de bezochte gebieden te informeren en de steun van uw Afghaanse gastheren te verzekeren. De 

dreiging van terroristische en misdadige acties tegenover buitenlanders is zeer hoog" 

(bnon:http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op__reisJn_het__buitenland/reisadviezen/azie/afghanist

an/ra_afghanistanjsp; d.d. 08.06.2012) 

Dit advies is bijgevolg niet van toepassing op betrokkene, die de Afghaanse nationaliteit heeft. 

Bovendien is dit een algemeen advies, dat niet toegepast wordt op de eigen situatie van betrokkene. 

De advocaat van betrokkene wijst tevens op het feit dat door verzoeker geen wettelijk verblijf toe te 

staan op Belgisch grondgebied, de Belgische staat hem dwingt om in een administratief en financieel 

precaire situatie te leven. Niets verhindert betrokkene echter om terug te keren naar het land van 

herkomst en via de reguliere weg een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. Het staat 

betrokkene vrij hiertoe de hulp in te roepen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). 

Betrokkene verklaart dat een terugkeer naar zijn land van herkomst een schending zou zijn van artikel 8 

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

naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van 

herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering 

van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone 

sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8. 

Wat betreft de relatie die betrokkene onderhoudt met mevrouw D.W. (...), dient opgemerkt te worden dat 

om in aanmerking te komen voor een regularisatie in het kader van een duurzame relatie betrokkene 

dient te voldoen aan de basisvoorwaarden zoals vermeld in het artikel 40bis van de wet van 

15.12.1980.” 

 

De verzoekende partij weerlegt met het betoog in haar verzoekschrift geenszins de motieven van de 

bestreden beslissing, doch herhaalt slechts de elementen die zij aanvoerde in het kader van haar 

aanvraag om machtiging tot verblijf.  

 

Met betrekking tot de problematische veiligheidssituatie in Afghanistan brengt de verzoekende partij 

opnieuw geen bewijsstukken aan dat zij zelf concreet gevaar loopt en beperkt zij zich andermaal tot het 

bespreken van algemene rapporten, zodat de motieven in de bestreden beslissing afdoend zijn. De 

bestreden beslissing verwijst naar de door de asielinstanties genomen beslissingen naar aanleiding van 

de meervoudige asielaanvragen van de verzoekende partij. Deze instanties dienden te oordelen of aan 
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de verzoekende partij de subsidiaire beschermingsstatus moest toegekend worden en dienden derhalve 

ook de precaire situatie in Afghanistan te beoordelen.  

 

In het arrest nr. 91 520 van 13 november 2012 naar aanleiding van de beslissing van 25 mei 2012 

aangaande de zesde asielaanvraag besluit de Raad dat de verzoekende partij geen vrees voor 

vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin 

van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantoont, zodat haar de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus geweigerd worden. De Raad oordeelde onder meer dat “verzoeker naar het district 

Waras kan terugkeren zonder een reëel risico te lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, 

c) van de vreemdelingenwet. Immers, ofschoon de veiligheidssituatie in centraal Afghanistan varieert, 

lopen burgers in het district Waras, dat gelegen is in provincie Bamyan en waarvan verzoeker verklaart 

afkomstig te zijn, op dit ogenblik geen reëel risico om het slachtoffer te worden van een ernstige 

bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een 

gewapend conflict. Uit de informatie die aan het administratief dossier werd toegevoegd, blijkt immers 

dat er in de provincie Bamyan, geen sprake is van veralgemeend geweld in de zin van voormelde 

bepaling van de vreemdelingenwet (Landeninformatie, “Subject Related Briefing - “Afghanistan” - 

“Veiligheidssituatie in Centraal Afghanistan (Bamyan, Daykundi, Kabul, Kapisa, Panjshir, Parwan, 

Logar, Wardak)” 27-08-2010 (geüpdatet 14-10-2011), p. 19-21).” 

 

In het arrest nr. 72 295 van 20 december 2011, waarbij de Raad de beslissing van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 29 juli 2011 naar aanleiding van de zesde 

asielaanvraag heeft vernietigd omdat een aanvullend onderzoek nodig is omtrent de veiligheid van de 

reis naar het district van herkomst van de verzoekende partij, oordeelt de Raad voor het overige dat de 

verzoekende partij opnieuw haar asielrelaas niet aannemelijk heeft gemaakt. 

 

Op 22 januari 2010 werd aan de verzoekende partij een weigering tot in overwegingname van een 

asielaanvraag (bijlage 13quater) uitgereikt naar aanleiding van haar vijfde asielaanvraag. De 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris stelde onder meer dat “betrokkene expliciet verklaart 

geen nieuwe elementen te hebben; betrokkene verklaart dat hij contact heeft gehad met een vriend en 

dat deze verklaarde dat er oorlog was en de situatie onveilig en slecht was; deze verklaring er één is 

van algemene aard en dus niet het persoonlijke karakter van zijn problematiek kan aantonen; 

betrokkene verklaart dat hij mogelijks documenten zal ontvangen; de DVZ niet kan oordelen over 

documenten die er niet zijn; betrokkene bij zijn huidige asielaanvraag geen nieuwe gegevens aanbrengt 

met betrekking tot feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige 

asielprocedure waarin hij ze had kunnen aanbrengen dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen 

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of het lopen 

van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de wet van 15 december 

1980.” 

 

Ook naar aanleiding van de vierde asielaanvraag van de verzoekende partij werd haar op 8 december 

2009 een bijlage 13quater uitgereikt, gelet op het feit dat zij expliciet verklaarde geen nieuwe elementen 

te hebben en zij geen nieuwe gegevens aanbracht met betrekking tot feiten of situaties die zich zouden 

hebben voorgedaan na de laatste fase van de vorige procedure betreffende een gegronde vrees voor 

vervolging of een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/8 van de vreemdelingenwet.  

Naar aanleiding van haar derde asielaanvraag werd haar om dezelfde redenen, en mede gelet op het 

feit dat zij stelde nog contact te hebben met vrienden uit Afghanistan die documenten voor haar zullen 

proberen verkrijgen, op 30 oktober 2009 eveneens een bijlage 13quater uitgereikt. 

 

Bij arrest nr. 25 278 van 30 maart 2009 verwierp de Raad het beroep tot nietigverklaring van de bijlage 

26quater van 23 juli 2008. 

 

Voorts weigerde de Raad bij arrest nr. 23 869 van 26 februari 2009 naar aanleiding van de beslissing 

van 28 november 2008 van de commissaris-generaal aangaande de eerste en tweede asielaanvraag 

van de verzoekende partij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. 

De Raad oordeelde onder meer dat het asielrelaas van de verzoekende partij niet geloofwaardig is, 

zodat er geen reden is om het te toetsen aan het Vluchtelingenverdrag. Ook kan zij zich er niet op 

baseren om aannemelijk te maken dat zij in geval van terugkeer een reëel risico loopt op ernstige 

schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Verder is het gebied in Afghanistan waarvan 

zij afkomstig is volgens het UNHCR niet als onveilig te beschouwen.  
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Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekende partij geen andere elementen aanbrengt dat in de reeds 

gevoerde procedures. De loutere bewering dat de toestand in Afghanistan precair is, is te vaag om het 

bestaan van buitengewone omstandigheden aan te tonen. Het feit dat zij in Afghanistan niet in een 

ambassade zou terechtkunnen om van daaruit de aanvraag in te dienen, dat reizen in Afghanistan of 

naar Pakistan haar veiligheid ernstig in gevaar zou brengen, dat zij geen reisdocument heeft om naar 

Afghanistan te reizen en dat zij geen plaats van oponthoud of verblijfplaats heeft in Pakistan, vormen op 

zich geen buitengewone omstandigheden die het indienen van de aanvraag belemmeren. Deze stelling 

is weinig geconcretiseerd. De Raad merkt op dat de verzoekende partij in haar aanvraag niet aangaf dat 

zij zich naar Pakistan zou dienen te begeven om een aanvraag in te dienen of dat zij niet terechtkan in 

een ambassade in Afghanistan zodat de verwerende partij er niet toe gehouden was hierop te 

antwoorden. Daarnaast verplicht niets de verzoekende partij om zich naar Pakistan te begeven om een 

aanvraag in te dienen en toont zij evenmin in concreto aan waarom het kennelijk onredelijk is te 

verwachten dat zij van deze mogelijkheid gebruik maakt. Evenmin is het kennelijk onredelijk of onwettig 

om het feit dat een vreemdeling, net zoals al zijn landgenoten, zich naar een ander land dient te 

verplaatsen om een verblijfsmachtiging aan te vragen bij een Belgische diplomatieke post op zich, bij 

gebreke aan concrete gegevens, niet als buitengewone omstandigheid te beschouwen.  

 

Waar de verzoekende partij in haar verzoekschrift net als in haar aanvraag opnieuw verwijst naar het 

algemeen reisadvies voor toeristen van de FOD Buitenlandse Zaken, volstaat het te verwijzen naar de 

motivering van de bestreden beslissing, waarin de verwerende partij verduidelijkt dat dit niet op de 

verzoekende partij van toepassing is nu zij de Afghaanse nationaliteit heeft en zij in Afghanistan geen 

toerist is en dat dit geenszins toegespitst is op haar eigen concrete situatie. 

 

Het betoog van de verzoekende partij doet geen afbreuk aan de motieven van de bestreden beslissing 

en verhindert niet dat de verwerende partij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk kan verklaren wegens gebrek aan buitengewone 

omstandigheden die de aanvraag in België rechtvaardigen. Een machtiging tot verblijf toekennen in het 

kader van artikel 9bis van de vreemdelingenwet is een gunst en geen recht.  

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van de 

artikelen 9bis en 62 van de vreemdelingenwet en van de formele motiveringsplicht wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

Verder voert de verzoekende partij de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. Dit beginsel legt 

de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen 

op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De 

verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze die hoger werden besproken zodat 

haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

Voor het overige laat de verzoekende partij na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk 

bestuur of algemene rechtsbeginselen ze geschonden acht en de wijze waarop de bestreden beslissing 

andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt uiteen te zetten. Een middel dat gesteund is op de 

schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur waaromtrent geen nadere aanduidingen 

wordt verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78.751). Dit onderdeel van het middel is 

derhalve onontvankelijk. 

 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

2.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM), van de materiële motiveringsplicht en van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“1. De regelgeving 

Artikel 8, lid 1 E.V.R.M. stelt:" Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, 

zijn huis en zijn briefwisseling. 
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Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht dan voor zover 

bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

Wanneer Staten beslissen over te gaan tot de verwijdering van een vreemdeling, dienen ze rekening te 

houden met de negatieve en positieve verplichtingen vervat in artikel 8 EVRM. 

Een verwijdering kan immers leiden tot een verscheuring van de familiale relaties die de vreemdeling in 

de Staat van verblijf heeft of minstens zijn relaties met andere personen of met zijn sociale omgeving 

beïnvloeden en op die manier tussenkomen in zijn privé-leven.  

Staten dienen dus voldoende voorzichtig te zijn en beletten dat ze hun positieve verplichting, tot 

bescherming van het privé- en gezinsleven van de betrokken vreemdeling, miskennen.  

2. Bespreking in concreto 

De bestreden beslissing wordt op dit punt als volgt gemotiveerd :   

" Betrokkene verklaart dat een terugkeer naar zijn land van herkomst een schending zou zijn van artikel 

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

naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten 

aanzien van het recht op een gezins-of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van 

herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering 

van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone 

sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art. 8. 

Wat betreft de relatie die betrokkene onderhoudt met mevrouw D.W. (...), dient opgemerkt te worden dat 

om in aanmerking te komen voor een regularisatie in het kader van een duurzame relatie betrokkene 

dient te voldoen aan de basisvoorwaarden zoals vermeld in hef artikel 40bis van de wet van 15.12.1980.  

Deze motivering is onjuist. 

Verweerster legt aan verzoeker een extra voorwaarde op die niet in de wet staat. Nergens in artikel 9bis 

staat er een verwijzing naar artikel 40bis. 

De bestreden beslissing verwijst dus naar niet bestaande criteria. 

Het verwijzen naar niet bestaande criteria is ten zeerste ongeoorloofd. De motivering is ongeoorloofd, 

daar zij criteria toevoegt aan de wet, en dus onjuist. 

De beslissing dient om deze reden vernietigd te worden. 

Verzoeker heeft met zijn vriendin een liefdesrelatie. Verzoeker en zijn vriendin zijn reeds geruime tijd 

samen. 

Het gaat absoluut niet om een gewone sociale relatie, maar weldegelijk over een liefdesrelatie, 

beschermd door artikel 8 EVRM. 

Verzoeker heeft dus wel degelijk een gezinsleven. 

Een inmenging in zijn gezinsleden is overeenkomstig artikel 8§2 EVRM enkel toegelaten voorzover zij 

een maatregel uitmaakt die in een democratische samenleving noodzakelijk is voor de bescherming van 

de openbare orde en voor het voorkomen van strafrechtelijke inbreuken. Dit criterium van noodzakelijk-

heid impliceert dat de inmenging zou gegrond zijn op een dringende sociale behoefte en in verhouding 

zou staan met het nagestreefde legitieme doel. 

Om in overeenstemming te zijn met het EVRM dient de betrokken maatregel dus niet verder te gaan 

dan hetgeen noodzakelijk is in een democratische samenleving ter verwezenlijking van het nagestreefde 

legitieme doel. De betrokken overheid dient steeds een proportionaliteitstoets uit te oefenen. 

Dit werd o.a. onderstreept in een arrest van de Raad van State dd. 30 oktober 2002, nr. 112.059: 

"Il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménage un juste équilibre entre le but visé et 

la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. 

Considérant qu'en espèce, la motivation lacunaire et stéréotypée de la décision attaquée ne démontre 

pas qu'une vérification quelconque aurait été effectuée par la partie adverse quant à la nécessaire 

recherche d'un équilibre ou d'une élémentaire proportion entre les droits du requérant et l'intérêt de la 

sécurité nationale ou de l'ordre public; (...) la décision d'irrecevabilité n'expose pas en quoi l'ingérence 

dans la vie familiale du demandeur - vie familiale que la partie adverse ne met pas en cause - constitue, 

en l'espèce, une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la 

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des 

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou encore à la protection des droits et 

libertés d'autrui." 

Geen enkel element in verzoekers dossier verantwoordt een inmenging in zijn gezinsleven. 

Bovendien heeft de tegenpartij geen enkele belangenafweging doorgevoerd terwijl artikel 8§2 EVRM 

duidelijk vereist dat er een redelijke verhouding tussen de ernst van de beperking op het mensenrecht 

enerzijds, en de zwaarte van het belang van de legitieme doelstelling anderzijds wordt doorgevoerd.   
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De ingeroepen elementen bewijzen onomstotelijk de integratie en de lokale verankering van verzoeker 

in onze samenleving en het bestaan van een privé-leven in België. Het gezins- en privé- leven van 

verzoeker dient te worden gerespecteerd.” 

 

2.2.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het tweede middel in haar nota: 

 

“In een tweede middel haalt verzoeker de schending aan van artikel 8 EVRM, van artikel 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijk motivering van bestuurshandelingen evenals van de 

materiële motiveringsplicht. 

Verzoeker verwijt verwerende partij een voorwaarde toe te voegen aan artikel 9bis door, m.b.t. zijn 

relatie met mevrouw W. (...), te verwijzen naar artikel 40bis van de Vreemdelingenwet. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 8 EVRM niet kan worden ingeroepen in het 

kader van de bestreden beslissing, zoals werd aangegeven. 

De gestelde problematiek betreft immers de toepassing van de Wet van 15 december 1980. Artikel 8 

EVRM heeft niet tot doelstelling de nationale regelgevingen teniet te doen. 

Ter ondersteuning wenst verwerende partij te verwijzen naar het arrest GÜL t/ Zwitserland (arrest 19 

februari 1996 ( 1996) 22 EHRR 228) 

"The present case concerns not only family life but also immigration and the extent of a State's 

obligation to admit to its territory relatives of settled immigrant will vary according to the particular 

circumstances of the persons involved and the general interest. As a matter of well-established 

international law and subject to its treaty obligations, a State has the rights to control the entry of non-

nationals into his territory. Moreover, where immigration is concerned, article 8 cannot be considered to 

impose on a State a general obligation to respect the choice by married couples to the country of their 

matrimonial residence and to authorise family reunion in its territory." ( § 38) 

Opdat verzoeker zich op artikel 8 van het EVRM zich zou kunnen beroepen, moet er niet alleen sprake 

zijn van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens gezin, het moet ook nagenoeg 

onmogelijk zijn voor hem om in zijn land van oorsprong een familieleven te leiden. 

Bovendien is het zo dat verzoeker niet regelmatig verblijft, zodat hij principieel geen rechten kan doen 

gelden die aan regelmatig verblijf zijn verbonden. Het onvoorwaardelijk verbinden van de uitoefening 

van een recht op privé- en gezinsleven aan een recht op verblijf, zou ook leiden tot een ongeoorloofde 

omzeiling van de in het Rijk geldende wettelijke bepalingen. 

De procedure kan via de geëigende weg ingeleid worden. 

Verwerende partij is bovendien van mening dat artikel 8 EVRM geen motiveringsverplichting omhelst. 

"Verzoekster lijkt van mening te zijn dat artikel 8 van het EVRM een motiveringsverplichting bevat. 

Bovendien lijkt verzoekster eveneens van mening dat in de motieven van de bestreden beslissing de 

noodzakelijkheid in een democratische samenleving de inbreuk op artikel 8 van het EVRM moet worden 

opgenomen alsook dat uit de motieven moet blijken dat de overheid de evenredigheidstoets heeft 

gedaan. 

Noch de hiervoor aangehaalde formele motiveringsplicht vervat in de genoemde wet van 29 juli 1991 en 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet, noch het door verzoeker aangevoerde artikel 8 van het EVRM 

omvat evenwel een dergelijke motiveringsplicht zodat dit onderdeel faalt in rechte." (RW nr. 25.613, 3 

april 2009) 

De beslissing werd afdoende gemotiveerd en maakt geen schending uit van artikel 8 EVRM. 

Het tweede middel is ongegrond.” 

 

2.2.3. De verzoekende partij voert in haar tweede middel onder meer de schending aan van artikel 8 

EVRM. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

 “1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 
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dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21).  

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’ noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnter-

preteerd.  

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beide, 

is een feitenkwestie. 

 

In casu stelt de verzoekende partij dat zij een relatie heeft die valt onder de bescherming van artikel 8 

EVRM en al geruime tijd samen is met haar vriendin. Bij haar actualisatie van 6 augustus 2012 voegt zij 

een brief van 28 juni 2012 van haar vriendin die het bestaan van deze relatie moet aantonen.  

 

In zoverre de verzoekende partij met het voorgaande het bestaan van gezinsleven in de zin van artikel 8 

EVRM aantoont, stelt de Raad vast dat zij slechts een eerste toelating tot verblijf in het Rijk vraagt, met 

name een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

Wanneer het om een eerste toelating gaat dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er 

volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 8 van het EVRM geschonden (EHRM 17 

oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig 

geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen 

onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 

maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van 

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

inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te 

respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van 

internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het 

bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

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

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Ver-

enigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen.  

 

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

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

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

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

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

EVRM. Noch uit het administratief dossier, noch uit het verzoekschrift blijkt dat er hinderpalen 

aangevoerd of vastgesteld kunnen worden voor het leiden van een gezinsleven elders. De verzoekende 

partij geeft enkel aan, zoals reeds hoger werd besproken, dat zij reeds geruime tijd een liefdesrelatie 

heeft zodat er sprake zou zijn van een gezinsleven, en dat er geen belangenafweging is gebeurd terwijl 

artikel 8, tweede lid van het EVRM dit duidelijk zou vereisen. Hiermee toont zij geen hinderpalen aan 

voor het verderzetten van het zogenaamde gezinsleven elders. Met betrekking tot haar privéleven voert 

zij enkel aan dat “de ingeroepen elementen bewijzen onomstotelijk de integratie, de lokale verankering 
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van verzoeker in onze samenleving en het bestaan van een privéleven in België”. De verzoekende partij 

maakt geen schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk. 

 

Wat de aangevoerde schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 en de materiële 

motiveringsplicht betreft, kan vooreerst verwezen worden naar de bespreking onder punt 2.1.3. Voor het 

overige berust het feit dat de verzoekende partij de verwerende partij verwijt “een extra voorwaarde op 

[te leggen] die niet in de wet staat. Nergens in artikel 9bis staat er een verwijzing naar artikel 40bis. De 

bestreden beslissing verwijst dus naar niet bestaande criteria” op een verkeerde lezing van de bestre-

den beslissing. De verwerende partij verduidelijkt in de bestreden beslissing dat “om in aanmerking te 

komen voor een regularisatie in het kader van een duurzame relatie, betrokkene dient te voldoen aan de 

basisvoorwaarden zoals vermeld in artikel 40bis van de wet van 15.12.1980” en verduidelijkt hiermee de 

mogelijkheid die de verzoekende partij heeft om een verblijfsmachtiging te verkrijgen op grond van deze 

bepaling, die het verkrijgen van een machtiging tot verblijf voorziet in het kader van een duurzame 

relatie. Dit staat los van de mogelijkheid tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet, procedure die de verzoekende partij reeds heeft aangewend en 

die aanleiding gaf tot de thans bestreden beslissing. De verwerende partij legt dus geenszins extra 

voorwaarden op aan de verzoekende partij. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt niet 

aangetoond.  

 

Het middel is ongegrond. 

 

3. 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 Vreemdelingen-

betwistingen, 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 vierentwintig juni tweeduizend dertien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 


