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 nr. 148 633 van 26 juni 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 11 februari 2015 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging  van 17 december 2014 

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. 

 

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 30 april 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. FADILI, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

attaché B. BEULS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1.Verzoeker diende op 26 augustus 2014 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).  

 

1.2. Deze aanvraag werd op 17 december 2014 onontvankelijk verklaard. Dit is de bestreden beslissing, 

die als volgt gemotiveerd is:  

“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 
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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 19.12.2011 een eerste maal asiel aan in België. Deze asielaanvraag werd op 

17.09.2012 afgesloten met de beslissing 'weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire 

bescherming' door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Op 21.11.2012 vroeg betrokkene een 

tweede maal asiel aan. Deze asielaanvraag werd op 27.11.2012 niet in overweging genomen door de 

Dienst Vreemdelingenzaken, hem betekend op dezelfde dag. Op 06.05.2014 vroeg betrokkene tenslotte 

een derde maal asiel aan. Deze aanvraag werd op 14.05.2014 niet in overweging genomen door het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, hem betekend op 15.05.2014. 

Betrokkene diende tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

doch deze verwierp het beroep op 09.10.2014. 

De duur van de procedures - namelijk iets minder dan 9 maanden voor de eerste asielaanvraag, 6 

dagen voor de tweede en iets minder dan 5 maanden voor de laatste - was ook niet van die aard dat ze 

als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

 

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

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. We 

merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 

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

toepassing. 

 

Betrokkene beweert dat hij een aantal ernstige problemen kende in zijn thuisland en dat het voor hem 

onmogelijk is om terug te keren naar Gambia wegens zijn homoseksuele geaardheid angezien deze 

ernstige problemen zijn fysieke vrijheid en integriteit dreigden aan te tasten. Echter, betrokkene legt 

geen nieuwe bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Aangezien betrokkene geen enkel nieuw 

element toevoegt aan de elementen die hij wettigen de elementen ter ondersteuning van huidig verzoek 

om machtiging tot verblijf bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties. Dat 

onmogelijk, zonder voorleggen van bijkomend bewijsmateriaal, diezelfde verklaringen - die als 

ongeloofwaardig werden bevonden - in huidige procedure wel aanvaard kunnen worden. 

 

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. 

 

Wat de vermeende schending van art. 5 van het EVRM betreft, dient opgemerkt te worden dat 

betrokkene geen bewijzen voorlegt dat dit artikel zou geschonden worden bij een terugkeer naar zijn 

land van herkomst. Ook hier dient opgemerkt te worden dat betrokkene zijn beweringen dient te staven 

met een begin van bewijs. Bijgevolg kan ook dit element niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid. 

 

Betrokkene verwijst tevens naar een schrijven van het UNHCR doch laat na om dit schrijven bij 

onderhavige regularisatieverzoek te voegen. De loutere verwijzing naar een schrijven van het UNHCR 

volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Volledigheidshalve dient er 

eveneens opgemerkt te worden dat het louter inroepen van rapporten die op algemene wijze melding 

maken van de schending van mensenrechten in een land, niet volstaat om te staven dat iedere 

onderdaan van dat land een risico loopt onderworpen te worden aan marteling of aan onmenselijke of 

mensonterende behandelingen. 
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Verder verwijst betrokkene naar andere dossiers waar in gelijkaardige omstandigheden een positieve 

beslissing werd afgeleverd en dat de elementaire rechtsprincipes van rechtsgelijkheid en 

rechtszekerheid vereisen dat een vaste lijn wordt gehanteerd bij het nemen van beslissingen in 

gelijkaardige dossiers. Echter, het is aan betrokkene om de overeenkomsten aan te tonen tussen zijn 

eigen situatie en de situatie waarvan hij beweert dat ze vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 

van 13.07.2001). Men kan er immers niet zonder meer van uitgaan dat de omstandigheden waarin 

betrokkene verkeert analoog (of commensurabel) zijn met degene waaraan hij refereert. Ook het feit dat 

andere vreemdelingen van een verblijfsregularisatie hebben kunnen genieten brengt niet ipso facto een 

verblijfsregularisatie voor de betrokkene met zich mee, noch vormt dit een buitengewone omstandigheid 

die een tijdelijke terugkeer naar het land van herkomst verhindert of bemoeilijkt. Overigens wordt elk 

dossier naar aanleiding van een regularisatieaanvraag individueel onderzocht. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen gevaar vormt voor de openbare veiligheid 

en nooit fraude heeft gepleegd of arglistigheden heeft gebruikt, dient opgemerkt te worden dat van alle 

vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich houden aan de in België van kracht 

zijnde wetgeving. 

 

De overige aangehaalde elementen (betrokkene heeft Nederlands geleerd, is werkbereid, tracht zich de 

Belgische gewoonten eigen te maken, is duurzaam lokaal verankerd, heeft tal van sociale bindingen en 

respecteert scrupuleus de Belgische wettelijke normen) verantwoorden niet dat de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Deze elementen behoren tot de gegrondheid en worden 

in deze fase niet behandeld (RvS 24 oktober 2001, nr. 100.223; RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Zij 

kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art 9.2 van de wet van 

15.12.1980.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de formele en materiële 

motiveringsplicht, van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van het 

proportionaliteitsbeginsel. Hij zet het middel uiteen als volgt:  

 

“De algemene rechtsbeginselen van openbaar bestuur, waaronder de materiële motiveringsplicht en het 

evenredigheidsbeginsel worden door de verwerende partij in zijn bestreden beslissing ernstig 

geschonden. 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 bepaalt als voorwaarde voor het nemen van beslissingen: “De 

opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.” 

De formele motiveringsplicht vereist dat de feitelijke en juridische motieven in de beslissing zelf 

weergegeven worden. 

De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf hetzij uit het administratief 

dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (d.w.z. de 

beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn. 

Volgens de rechtsgeleerde VAN MENSEL moet de draagkracht van de beslissing slaan op vier factoren, 

m.n. de logische consistentie (geen tegenstrijdigheden bevatten), de juridische aanvaardbaarheid (de 

juiste wettelijke interpretatie), de feitelijke aanvaardbaarheid (gebaseerd op de juiste en relevante 

feiten), de beleidsaanvaardbaarheid (aansluitend bij het gevoerd beleid). 

Vooreerst wordt er door verwerende partij geen rekening gehouden met belangrijke elementen en 

bewijzen in het dossier. In verzoekers aanvraag werd een schrijven van de zus van verzoeker, van zijn 

voormalige raadsman, een krantenartikel in de “the Voice” en een affiche “Wanted Person” vanwege de 

Kairaba Police Station toegevoegd. Toch beweert verwerende partij in zijn bestreden beslissing dat er 

zelfs geen begin van bewijs zou zijn voor de vermeende schending van de artikelen 3 en 5 van het 

E.V.R.M. Hieruit volgt duidelijk dat verweerder de toegevoegde stukken, die minstens als een begin van 

bewijs gelden, volkomen links heeft laten liggen. 

Hoewel mijn verzoeker geen gelijk heeft gehaald of niet voldoende werd geloofd in de asielprocedures 

wilt dit niet zeggen dat, overeenkomstig de beginselen van behoorlijk bestuur en meer bepaald de 

motiveringsplicht, er geen enkele rekening moet gehouden worden met de elementen in de 

regularisatieverzoek. Het regularisatieverzoek dient immers onderscheiden te worden van de 

asielaanvraag. 
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Dat verzoeker geen nieuwe elementen heeft voorgebracht in de asielprocedure is van geen enkel 

belang in de regularisatieprocedure. Het verzoek is gebaseerd op een andere rechtsgrond m.n. artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. Hoewel verweerder, zonder hierdoor de motiveringsbeginsel te 

schenden, kan verwijzen naar de uitspraken van het Commissariaat- Generaal voor de Vreemdelingen 

en Staatslozen houdt dit niet in dat hij hierdoor geen rekening moet houden met de elementen die 

opgeworpen werden door verwerende partij in zijn onderhavig verzoekschrift. Hierbij dient nagegaan te 

worden of de bewijzen aangebracht door verwerende partij buitengewone omstandigheden vormen. 

De verklaringen van de zuster van verzoeker en zijn voormalige raadsheer die de dreiging voor de 

aantasting van de fysieke integriteit van mijn verzoeker aankaarten in geval van terugkeer naar Gambia. 

De krantenartikel in het tijdschrift “The voice” en de affiche “Wanted Person” uitgaande van de Kairaba 

Police Station waaruit blijkt dat verzoeker gezocht wordt omwille van zijn homoseksuele geaardheid 

wordt volledig genegeerd in de bestreden beslissing. Verweerder had in zijn beslissing minstens 

concreet de redenen moeten toelichten waarom deze stukken niet in overweging kunnen genomen 

worden als zijnde buitengewone omstandigheden. 

Vervolgens beweert verzoekende partij dat er tevens geen rekening dient gehouden te worden met de 

overige elementen in het verzoekschrift zoals o.m. de duurzame lokale verankering van verzoeker. Doch 

dient verzoeker te benadrukken dat volgens vaste rechtspraak van de Raad van State het evenmin is 

uitgesloten dat een zelfde feit of omstandigheid zowel een buitengewone omstandigheid waarom een 

aanvraag in België dient ingediend te worden als een argument om een machtiging tot een verblijf te 

bekomen kunnen uitmaken (Zie o.m. R.v.St. nr. 73.025, 9 april 1998). Zo kan een lang verblijf in België, 

wegens de gedurende die periode opgebouwde banden, onderzocht worden, zowel vanuit het oogpunt 

van de “buitengewone omstandigheden” als vanuit de vraag tot machtiging ten gronde (R.v.St. nr. 

84.658, 3 januari 2000). 

Bovendien is de bestreden beslissing onevenredig met de beoogde legitieme doel. De inbreuk hierop is 

groter dan wat noodzakelijk is voor het beoogde doel. In de bestreden beslissing en het administratief 

dossier blijkt nergens een degelijke proportionaliteitstoets of een belangenafweging vanwege 

verwerende partij om zodoende zijn beslissing te rechtvaardigen. 

Het middel is ernstig en gegrond.”  

 

2.1.2. Verzoeker voert in concreto aan dat geen rekening werd gehouden met een schrijven van zijn 

zus, van zijn vorige raadsman, een krantenartikel in "the voice", en een affiche "wanted person". 

De Raad merkt op dat de aangebrachte stukken betrekking hebben op de elementen die hij aanvoerde 

in het kader van zijn drie eerdere asielaanvragen. In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat 

verzoeker geen bewijzen voorlegde die zijn vervolging wegens zijn homoseksuele geaardheid in 

Gambia kunnen staven. Er wordt opgemerkt in de bestreden beslissing dat deze elementen tijdens de 

asielprocedures reeds werden onderzocht en niet werden weerhouden. Aldus blijkt dat verzoeker, 

zonder voorleggen van een bijkomend bewijsmateriaal, diezelfde verklaringen die ongeloofwaardig 

werden bevonden in de huidige procedure aanvaard worden. 

 

Artikel 9bis, § 2 van de vreemdelingenwet bepaalt dat niet kunnen aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheden en onontvankelijk worden verklaard: 

1°elementen die reeds aangehaald werden ter ondersteuning van een asielaanvraag in de zin van de 

artikelen 50, 50bis, 50ter en 51 en die verworpen werden door de asieldiensten, met uitzondering van 

elementen die verworpen werden omdat ze vreemd zijn aan de criteria van de Conventie van Genève, 

zoals bepaald in artikel 48/3, en aan de criteria voorzien in artikel 48/4 met betrekking tot de subsidiaire 

bescherming of omdat de beoordeling ervan niet behoort tot de bevoegdheid van die instanties; 

2°elementen die in de loop van de procedure ter behandeling van de asielaanvraag in de zin van artikel 

50, 50bis, 50ter en 51 hadden moeten worden ingeroepen, aangezien zij reeds bestonden en gekend 

waren voor het einde van deze procedure. 

 

Uit de gegevens van het administratief dossier, meer bepaald ’s Raads arrest 130 968 van 7 oktober 

2014 en de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 19 mei 

2014, blijkt dat de voorgelegde stukken inderdaad reeds werden onderzocht en ongeloofwaardig 

bevonden. Verzoeker wordt dan ook niet bijgetreden waar hij stelt dat deze elementen in het kader van 

de buitengewone omstandigheden nogmaals dienen te worden onderzocht. De bestreden beslissing kon 

genoegzaam steunen op de vaststelling dat de aangevoerde bewijselementen met betrekking tot de 

beweerde vervolging in Gambia reeds werden onderzocht en derhalve niet in aanmerking worden 

genomen als buitengewone omstandigheden.  

 

Daarnaast voert verzoeker aan dat de elementen met betrekking tot de duurzame lokale verankering wel 

degelijk in aanmerking dienen te worden genomen als buitengewone omstandigheden. Hij verwijst 
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daartoe naar enkele arresten van de Raad van State uit 1998 en 2000. In het in de bestreden beslissing 

genoemde arrest 198 769 van 9 december 2009 waarin zeer uitdrukkelijk werd gesteld dat 

omstandigheden die 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 de 

aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet in België, en niet in het buitenland, werd 

ingediend. Gelet op wat voorafgaat, is de Raad van oordeel dat de bestreden beslissing niet kennelijk 

onredelijk is. Waar verzoeker aanvoert dat de bestreden beslissing onevenredig is met het legitieme 

doel ervan, merkt de Raad op dat verzoeker nalaat concrete elementen aan te voeren waaruit zulks zou 

kunnen blijken.  

Het middel is ongegrond.  

 

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. Hij zet 

het middel uiteen als volgt:  

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid een besluit zorgvuldig dient voor te bereiden en te 

nemen. 

Meer bepaald dient, volgens de vaste rechtspraak van de Raad van State, het bestuur zijn beslissing op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden, de beslissing te stoelen op een correcte feitenvinding en indien 

nodig voldoende te informeren om met kennis van zaken een beslissing te nemen. 

Een zorgvuldige besluitvorming impliceert dat het bestuur op basis van een afdoend en volledig 

onderzoek van het concrete geval tot zijn besluit komt (R.v.St., Randjbin, nr. 26044 van 9 januari 1986; 

R.v.St., Hawwask, nr. 28378 van 2 juli 1987). 

Dit is door verwerende partij niet gedaan aangezien hij een aantal elementen in het regularisatieverzoek 

en het dossier heeft genegeerd. Zo werd door verwerende partij geen rekening gehouden met de 

stukken die toegevoegd werden aan zijn dossier omdat dit niet zou gaan omwille van nieuwe elementen, 

o.m. de verklaringen van zijn zuster en vorige raadsman, het krantenartikel in de tijdschrift “The Voice” 

en de affiche “Wanted Person”. 

In de bestreden beslissing beweert hij dat de andere voorwaarden niet nagekeken dienen te worden 

omdat deze tot de gegrondheidsfase zou behoren. Dit wordt echter tegengesproken door de rechtspraak 

van de Raad van State (R.v.St. nr. 73.025, 9 april 1998 ; R.v.St. nr. 84.658, 3 januari 2000) Hieruit kan 

afgeleid worden dat hij geen degelijk en volledig onderzoek heeft gevoerd: 

“ … De overige aangehaalde elementen (betrokkene heeft Nederlands geleerd, is werkbereid, tracht 

zich de Belgische gewoonten eigen te maken, is duurzaam lokaal verankerd, heeft tal van sociale 

bindingen en respecteert scrupuleus de Belgische wettelijke normen) verantwoorden niet dat de 

aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Deze elementen behoren tot de 

gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld …“ 

Een snelle, louter routineuze en administratieve afwikkeling van zaken kan in het licht van het 

zorgvuldigheidsbeginsel problematisch zijn (Zie R.v.St., N.V. A&M Garwig en Co, nr. 89982 van 2 

oktober 2000 en nr. 101.544 van 6 december 2001). Een beslissing mag niet automatisch, zonder een 

degelijk onderzoek, in een individueel geval, worden toegepast. 

Daar verwerende partij andere relevante elementen in het dossier negeert blijkt dat het onderzoek niet 

ernstig is gevoerd. 

Een onderzoek naar de toepasselijkheid van de artikel 9bis van de Vreemdelingenwet betekent tevens 

ook dat er een belangenafweging dient te worden gedaan. Zoals eerder vermeld vindt men deze 

onderzoek nergens in het administratief dossier en in de bestreden beslissing terug. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel is in casu geschonden. 

Het middel is gegrond.” 

 

2.2.2. Verzoeker voert in het middel concreet aan dat het feit dat hij Nederlands heeft geleerd, 

werkbereid is, zich de Belgische gewoonten eigen heeft gemaakt, duurzaam verankerd is, sociale 

bindingen heeft, de Belgische wetgeving respecteert, niet zonder verder onderzoek “genegeerd” kon 

worden. De Raad merkt vooreerst op dat deze elementen wel degelijk worden vermeld in de bestreden 

beslissing maar dat deze behoren tot de gegrondheidsfase en niet zoals, in casu, de 

ontvankelijkheidsfase van de aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Zoals reeds 

besproken onder het eerste middel, blijkt niet dat de verwerende partij met deze beoordeling artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet geschonden heeft. Het feit dat verzoeker het daar niet mee eens is en meent 

dat er een diepgaander onderzoek van deze "overige elementen" diende plaats te vinden, brengt niet 

met zich mee dat de beoordeling door de verwerende partij onwettig zou zijn. Verzoeker toont niet aan 

met welke andere elementen nagelaten werd rekening te houden derwijze dat het 

zorgvuldigheidsbeginsel geschonden zou zijn. Het middel is niet gegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig juni tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN C. VERHAERT 

 


