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 nr. 174 805 van 19 september 2016 

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 Somalische nationaliteit te zijn, op 16 juni 2014 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 22 april 2014 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 juni 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juli 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. LOOBUYCK verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, 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 de Somalische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X. 

 

Op 16 oktober 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter 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 30 oktober 2013 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) de aanvraag van 16 

oktober 2013 ontvankelijk. 

 

Op 22 april 2014 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ongegrond. Dit is de bestreden beslissing, 

die als volgt wordt gemotiveerd:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 16.10.2013 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

 

H. A., F. (R.R.: …)  

nationaliteit: Somalië  

geboren te K. op 28.06.1969  

adres: (…) 

 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 30.10.2013, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden(en): 

 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grand om een verblijfsvergunning 

te bekomen in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

 

Uit het verslag van de arts-adviseur dd. 17.04.2014 (zie gesloten omslag) blijkt dat betrokkene, H. A. F., 

lijdt aan een medische aandoening die een reëel risico vormt voor het leven of de fysieke integriteit van 

de betrokkene aangezien er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst, 

Somalië. 

 

Uit de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van 

29.03.2013 tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus blijkt echter 

dat betrokkene niet aannemelijk kan maken dat zij daadwerkelijk de Somalische nationaliteit bezit en/of 

in Somalië heeft verbleven: "Uw kennis over de regio Qoryooley en de Somalische geo-politieke situatie 

aldaar laat te wensen over waardoor u beweerde Somalische nationaliteit ernstig kan betwijfeld worden. 

(...) Omwille van de hierboven beschreven tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen en de informatie 

waarover het CGVS beschikt, kan er nog weinig geloof gehecht worden aan uw verklaring in Qoryooley 

geboren te zijn (CGVS p. 3) en er te hebben verbleven tot november 2011 en nooit op een andere 

plaats gewoon te hebben (CGVS p.8). (...) Het feit dat u uw verklaringen in de Somalische taal hebt 

afgelegd vormt geen afdoende bewijs van uw beweerde Somalische nationaliteit, omdat de Somalische 

taal niet alleen in Somalië zelf wordt gesproken maar eveneens in een aanzienlijk deel van de 

buurlanden van Somalië, zoals Djibouti, Ethiopië en Kenia (zie informatie in administratief dossier), en 

doet bijgevolg geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen.” 

 

In de bevestigende beslissing tot weigering van de erkenning van de vluchtelingenstatus en subsidiaire 

bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen d.d. 10.09.2013 is het volgende 

opgenomen: "Verzoekster is niet ernstig waar zij doet uitschijnen dat het wel kan verwacht worden van 

een dossierbehandelaar, doch niet van verzoekster zelf, dat zij over een gedetailleerde kennis beschikt 

over de geografische, historische en (socio-)politieke aspecten van Somalië. Verzoekster dient over 

deze kennis te beschikken die redelijk te verwachten is van een persoon die voorhoudt in 1969 in 

Qorioley, Somalië geboren te zijn en tot haar vlucht n 2011 – dus 42jaar- in Qorioley, Somalië gewoond 

en gewerkt te hebben.” 

 

  

Aangezien betrokkene in gebreke is gebleven haar werkelijke land van herkomst kenbaar te maken, ook 

al legt ze in haar aanvraag "a declaration of nationality" dd 25.04.2013 voor, is het onmogelijk een 

onderzoek te voeren naar de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen in het land 
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van herkomst. Het staat betrokkene vrij hierover duidelijkheid te verschaffen bij een eventuele nieuwe 

aanvraag. 

Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van "verlies van recht op verblijf.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 9ter, §1, lid 5, van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 

redelijkheidsbeginsel en van artikel 3 van het EVRM.  

 

De middelen bouwen op mekaar voort en worden daarom samen besproken. 

 

2.1.1. De verzoekende partij adstrueert haar middel als volgt: 

 

“ll.1.1. In de bestreden beslissing valt te lezen:  

“(…) 

II.1.2. 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 

(dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn.1  

De materiële motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de 

besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing 

van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de feiten uit de het 

administratief dossier.  

De materiële motiveringsplicht geeft dus vorm aan de ratio essendi van het besluit.  

II.1.3. Verwerende partij stelt in de thans bestreden beslissing dat het land van herkomst van 

verzoekende partij niet duidelijk zou zijn.  

Verzoekende partij kan de redenering van verwerende partij moeilijk volgen, aangezien verwerende 

partij zes maanden voor de thans bestreden beslissing, een ontvankelijkheidsbeslissing heeft genomen 

waar de identiteit/nationaliteit van verzoekende partij niet ter discussie stond.  

Het aantonen van nationaliteit en identiteit bij de medische regularisatieprocedure is immers één van de 

ontvankelijkheidsvoorwaarden.  

Artikel 9ter, § 3, lid 2 van de Vreemdelingenwet luidt immers als volgt: 

[…] 

Verwerende partij kon conform artikel 9ter, §3, tweede lid de aanvraag dus onontvankelijk verklaard 

hebben indien de identiteit van verzoekende partij niet vast zou staan.  

Verwerende partij heeft de aanvraag ontvankelijk verklaard dd. 30 oktober 2013, waardoor voldaan werd 

aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden en bijgevolg de identiteit van verzoekende partij duidelijk was. 

Zoals hierna zal worden aangetoond hebben zich hierna geen nieuwe feiten voorgedaan, waardoor 

verwerende partij nu plots aan de nationaliteit van verzoekende partij zou kunnen twijfelen  

II.1.4. Verwerende partij verwijst in de thans bestreden beslissing naar de negatieve asielbeslissing van 

het Commissariaat-generaal dd. 29 maart 2013 en de bevestiging van Uw Raad dd. 10 september 2013, 

waarin gesteld werd dat verzoekende partij niet aannemelijk zou maken dat zij daadwerkelijk de 

Somalische nationaliteit bezit en/of in Somalië verbleef.  

Nochtans verklaarde verwerende partij, na de negatieve asielbeslissingen van het CGVS en Uw Raad, 

de aanvraag tot medische regularisatie ontvankelijk dd. 30 oktober 2013. Verwerende partij was op het 

moment van de ontvankelijkheidsbeslissing reeds op de hoogte van de negatieve asielbeslissingen en 

heeft de aanvraag toch ontvankelijk verklaard. Verwerende partij kan dan ook in de gegrondheidsfase 

onmogelijk motiveren op basis van een onontvankelijkheidsgronden.  

Verzoekende partij begrijpt niet hoe verwerende partij thans kan stellen dat het herkomstland 

onvoldoende zou zijn aangetoond, immers indien verwerende partij geen duidelijkheid zou hebben over 

de identiteit/nationaliteit van verzoekende partij, zou zij nooit kunnen de medische 

regularisatieprocedure ontvankelijk hebben verklaard.  

Verwerende partij moet consequent blijven, ook dit is een vereiste van de materiële motiveringsplicht.  

Dit is niet ernstig.  
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II.1.5. In die zin strijdt de bestreden beslissing op manifeste wijze met de materiële motiveringsplicht, de 

zorgvuldigheidsplicht, het redelijkheidsbeginsel en artikel 9ter Vreemdelingenwet.” 

 

En 

 

“II.2.1. De arts-attaché stelt in zijn beslissing het volgende: 

[…] 

Verwerende partij erkent met andere woorden dat de aandoeningen van verzoekende partij een reëel 

risico kunnen inhouden voor het leven of fysieke integriteit aangezien er geen adequaat behandeling 

voorzien is in Somalië.  

II.2.2. De bestreden beslissing stelt met andere woorden dat er in casu een schending van art. 3 EVRM 

zou bestaan, indien verzoekende partij zou teruggestuurd worden naar haar herkomstland, met name 

Somalië.  

Verwerende partij legt het advies van de arts-adviseur naast zich neer met de stelling dat het niet zou 

zijn aangetoond dat verzoekende partij afkomstig is van Somalië.  

In het onmogelijke geval dat de thans bestreden beslissing bevestigd zou worden door Uw Raad, zou 

aan verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten betekend worden met bestemming 

Somalië.  

Somalië, het land dat volgens de arts-adviseur zelf een reëel risico vormt voor het leven van 

verzoekende partij aangezien er geen adequate behandeling beschikbaar is. Hetgeen een schending 

van artikel 9ter Vreemdelingenwet en artikel 3 EVRM zou betekenen.  

Door de thans bestreden beslissing laat verwerende partij uitschijnen dat verzoekende partij maar 

ergens “moet gaan creperen”. De arts-adviseur stelt immers zwart op wit dat verzoekende partij ernstig 

ziek is, en niet kan terugkeren naar Somalië aangezien er daar geen adequate behandeling voor 

handen is.  

II.2.3. In die zin strijdt de bestreden beslissing dan ook met de materiële motiveringsverplichting, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, artikel 3 EVRM en met artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet.” 

 

2.1.2. Artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet luidt:  

 

“De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde.”  

[…] 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen.” 

 

Artikel 9ter, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet voorziet aldus verschillende hypotheses. Allereerst 

komt in aanmerking voor een verblijfsmachtiging de vreemdeling die lijdt aan een ziekte die een reëel 

risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit die de basisvereiste voor de toepassing van artikel 3 

van het EVRM (cf. RvS 28 november 2013, nrs. 225.632 en 225.633 en RvS 29 januari 2014, nr. 

226.651) omvatten en de zogenaamde hoge drempel, bepaald door de rechtspraak van het EHRM, die 

zich in se beperkt tot de gevallen waarin de aandoening een risico inhoudt voor het leven gezien de 

kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte. Hiertoe is vereist dat een 

vreemdeling actueel lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die actueel een gevaar 

oplevert voor zijn fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de 

fysieke integriteit moet imminent aanwezig zijn en de vreemdeling is daardoor niet in staat om te reizen. 

Daarnaast is er het geval van de vreemdeling bij wie er actueel geen reëel risico is voor diens leven of 

fysieke integriteit en die dus in principe kan reizen maar die, indien er geen adequate behandeling 

voorhanden is voor zijn ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het 

risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. Ook al betreft het in dit laatste geval 

geen acute levensbedreigende ziekte, er is wel een zekere vorm van ernst vereist voor wat betreft de 

ingeroepen ziekte of aandoening (cf. RvS 5 november 2014, nrs. 229.072 en 229.073). 
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Op 16 oktober 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Om haar identiteit en nationaliteit aan te tonen heeft de 

verzoekende partij een attest van nationaliteit voorgelegd. Op 28 oktober 2013 vraagt de verwerende 

partij het advies van de arts-adviseur en deelt de verwerende partij aan de arts-adviseur mee dat de 

verzoekende partij de Somalische nationaliteit heeft. Dezelfde dag deelt de arts-adviseur aan de 

verwerende partij mee dat de ziekte niet valt onder artikel 9ter, §3, 4°, van de Vreemdelingenwet. In 

casu heeft de verwerende partij op 30 oktober 2013 de aanvraag van 16 oktober 2013 ontvankelijk 

verklaard.  

 

Uit artikel 9ter, § 2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, dat overigens de wijze bepaalt waarop een 

vreemdeling zijn identiteit bij het indienen van zijn aanvraag om medische regularisatie moet aantonen, 

kan evenwel niet worden afgeleid dat indien de erin genoemde identiteitsdocumenten of 

bewijselementen worden voorgelegd bij het indienen van de aanvraag, in het onderzoek naar de 

gegrondheid van deze aanvraag de identiteit van de aanvrager niet meer in twijfel kan worden gesteld 

door de verwerende partij. Evenmin blijkt dit uit §1 van voormeld artikel. Ook blijkt uit artikel 9ter, §1, 

vijfde lid, van de Vreemdelingenwet dat de beoordeling van het risico, vermeld in artikel 9ter, §1, eerste 

lid, van de Vreemdelingenwet, van de mogelijkheden van en van de toegankelijkheid tot behandeling in 

zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het medisch getuigschrift vermelde 

ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, gebeurt door een ambtenaar-

geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn gemachtigde die daaromtrent een 

advies verschaft. Uit voormelde paragraaf blijkt niet dat de gemachtigde van de staatssecretaris het land 

van herkomst van de verzoekende partij niet in twijfel zou mogen trekken na het advies van de arts-

adviseur. Uit voormelde paragraaf blijkt enkel dat de beoordeling van het risico, vermeld in artikel 9ter, 

§1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet van de mogelijkheden van en van de toegankelijkheid tot 

behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het medisch getuigschrift 

vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling tot de uitsluitende 

bevoegdheid van de arts-adviseur behoort. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris geen 

geloof hecht aan het gegeven dat Somalië het werkelijke land van herkomst is van de verzoekende 

partij, ondanks het gegeven dat ze een “declaration of nationality” van 25 april 2013 voorgelegd heeft. 

Hiervoor verwijst de verwerende partij naar de beslissing van de Commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen van 29 maart 2013, waarbij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus aan de verzoekende partij geweigerd wordt daar er geen geloof gehecht wordt aan 

haar herkomst. Tegen voormelde beslissing van de commissaris-generaal tekent de verzoekende partij 

beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Ook uit het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen van 10 september 2013 met nummer 109 506, waarnaar in de bestreden 

beslissing wordt verwezen, blijkt dat er geen geloof gehecht wordt aan de Somalische nationaliteit van 

de verzoekende partij en dat daarom zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire 

beschermingsstatus geweigerd wordt. In haar verzoekschrift weerlegt de verzoekende partij op geen 

enkele wijze de motieven van de bestreden beslissing die uiteenzetten waarom de verwerende partij 

van mening is dat Somalië niet haar werkelijk land van herkomst is.  

 

Het gegeven dat de beslissing van de commissaris-generaal van 29 maart 2013 en het arrest van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 10 september 2013 met nummer 109 506 reeds deel 

uitmaakten van het rechtsverkeer toen de verzoekende partij haar aanvraag op grond van artikel 9ter 

van de Vreemdelingenwet ingediend heeft en deze aanvraag daarna ontvankelijk verklaard werd, doet 

geen afbreuk aan hetgeen voorafgaat. Immers, de verwerende partij was geen partij in het geschil 

tussen de verzoekende partij en de Commissaris-generaal waardoor het niet verwonderlijk is dat zij pas 

later kennis gekregen heeft van het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

 

Het kernelement van de bestreden beslissing, met name dat de verzoekende partij in gebreke gebleven 

is haar werkelijk land van herkomst kenbaar te maken wordt door de verzoekende partij in concreto niet 

weerlegd. Om gemachtigd te worden tot een verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet 

dient het land van herkomst of gewoonlijk verblijf van de verzoekende partij vast te staan daar er dient 

onderzocht te worden welke medische zorgen de betrokken vreemdeling in zijn land van herkomst kan 

krijgen. In casu heeft de ambtenaar-geneesheer weliswaar de medische zorgen in Somalië onderzocht, 

maar in de bestreden beslissing wordt aangegeven waarom de gemachtigde van mening is dat Somalië 

niet het land van herkomst is van de verzoekende partij. Dit kernelement wordt door de verzoekende 

partij niet in concreto weerlegd. Ten overvloede wijst de Raad erop dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen bij arrest van 22 maart 2016 met nummer 164 572 met betrekking tot de 
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tweede asielaanvraag van de verzoekende partij geoordeeld heeft dat “De door verzoekster in het kader 

van haar huidige (tweede) asielaanvraag neergelegde “Declaration of Nationality” van 25 april 2013 en 

“Declaration of Birth” van 29 april 2015 kunnen de voorgaande vaststellingen omtrent haar afkomst niet 

wijzigen. Dienaangaande kan uit de “COI Focus: Somalië: Betrouwbaarheid van 

(identiteits)documenten” van 1 april 2014, toegevoegd aan het administratief dossier, immers blijken dat 

“In 2012 deed Cedoca onderzoek naar de werkwijze van de Somalische ambassade in Brussel. In een 

gesprek op 6 maart 2012, met de toenmalige en huidige eerste consul van de Somalische ambassade, 

Ali Mohammed Abukar, vroeg een researcher van Cedoca aan de eerste consul op welke basis 

identiteitsdocumenten worden uitgereikt en wie ze wel en wie niet krijgt. De eerste consul antwoordde 

dat iedereen die een etnisch Somali is (ook al wonen zij in Djibouti, Ethiopië,...) worden beschouwd als 

Somaliërs. Somalilanders en Puntlanders krijgen in principe ook documenten uitgereikt, voor zover zij 

"roots" met Somalië hebben. Soms wordt ook een beroep gedaan op getuigen. Het enige probleem stelt 

zich volgens de eerste consul voor mensen die geen Somali spreken. Hij stelde voorts dat tijdens het 

gesprek aan de aanvragers van een identiteitsdocument enkele vragen worden gesteld maar dat die 

summier zijn. Het zijn vragen over de persoonlijke relaties van de persoon (clan), "living contacts", naar 

welke school ze zijn geweest. De vragen worden gesteld in het Somali maar de aanvrager mag 

antwoorden in een andere taal. (…) Gezien het gebrek aan archief en database dat Cedoca in 

hoofdstuk 1 beschrijft, kan de ambassade zich ook vandaag nog niet op officiële gegevens baseren om 

de identiteit of nationaliteit vast te stellen van personen die verklaren Somaliër te zijn.”. Vooreerst kan in 

deze informatie gelezen worden dat de ambtenaar van de ambassade zelf toegeeft niet te beschikken 

over een bevolkingsregister, archieven of een database waaruit de nationaliteit van de verzoekende 

partij kan blijken. De uitreiking van identiteitsdocumenten gebeurt aldus niet op basis van dergelijke 

objectieve gegevens. Voorts kan uit voornoemde informatie blijken dat de Somalische ambassade 

Somalische identiteitsbewijzen uitreikt aan alle etnische Somali’s, ongeacht of ze uit Somalië afkomstig 

zijn of een of meerdere andere nationaliteiten bezitten. De identiteitsdocumenten uitgereikt door de 

Somalische ambassade kunnen aldus hooguit aangeven dat de persoon aan wie het attest wordt 

afgegeven door de ambassade als etnisch Somaliër wordt aanzien en louter omwille van deze 

vaststelling en zonder aan andere voorwaarden te moeten voldoen of een geëigende 

naturalisatieprocedure te moeten doorlopen, automatisch de Somalische nationaliteit wordt toegekend. 

De neergelegde stukken geven immers niet aan op basis van welke regelgeving de toekenning van de 

Somalische nationaliteit gebeurt. Evenmin wordt aangetoond dat de Somalische ambassade als 

(buitenlands) uitvoerend orgaan hiertoe autonoom bevoegd is. Aan de toekenning van de Somalische 

nationaliteit door de Somalische ambassade in België kan in onderhavige procedure bezwaarlijk meer 

waarde worden gehecht dan de erkenning van een etnische origine. 

Verzoekster kan aldus mits het neerleggen van de “Declaration of Nationality” van 25 april 2013 en 

“Declaration of Birth” van 29 april 2015 van de Somalische ambassade haar land van herkomst niet 

aantonen. Bovendien stelt de “COI Focus: Somalië: Betrouwbaarheid van (identiteits)documenten”: 

Eveneens in maart 2012 liet de directie Protocol van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken in 

een brief aan de commissaris-generaal weten dat ze via geruchten had vernomen dat "officiële" 

documenten (bijvoorbeeld voor illegalen, voor regularisatie, reisdocumenten, ...) worden "verkocht" door 

de lokale, niet officieel in dienst zijnde, chauffeur die zich uitgeeft als consul. Het hoofd van de directie 

Protocol schrijft "De Ambassadeur, Z.E. de heer Nur Hussein Hassan, die recentelijk in mijn kantoor 

werd ontvangen, was niet op de hoogte van deze praktijk en zou hier perk en paal stellen.", zodat er 

tevens onwaarachtige en frauduleuze Somalische identiteitsdocumenten in omloop zijn. 

Aldus concludeert de Raad dat de neergelegde “Declaration of Nationality” van 25 april 2013 en 

“Declaration of Birth” van 29 april 2015 - waarvan de Raad niet betwist dat deze stukken werden 

uitgereikt door de Somalische ambassade -, naar de inhoud toe, niet de minste garanties biedt dat de 

daarin opgenomen gegevens correct zijn.” 

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij 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 verzoekende partij maakt een schending van de materiële motiveringsplicht 

juncto artikel 9ter van de Vreemdelingenwet niet aannemelijk. 

 

Waar de verzoekende partij de schending van artikel 3 van het EVRM aanvoert ten aanzien van 

Somalië, wijst de Raad erop dat gelet op het feit dat de verzoekende partij de door haar beweerde 

herkomst uit Somalië niet aantoont, ze ook een onderzoek verhindert in het kader van artikel 3 van het 

EVRM. Het EHRM heeft geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 
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land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 van het EVRM. De verzoekende partij geeft niet aan wat haar werkelijk land van 

herkomst is waardoor er geen onderzoek in het kader van artikel 3 van het EVRM kan gebeuren. 

 

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 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 is 

ongegrond. 

 

Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan slechts vastgesteld worden wanneer men op zicht van 

de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen 

komen. Met andere woorden om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over 

te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat 

de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). De verzoekende partij toont niet aan dat de feitelijke 

vaststellingen van de gemachtigde van de staatssecretaris niet correct zijn, noch dat de 

gevolgtrekkingen die deze hieruit afleidt, kennelijk onredelijk zijn. 

 

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 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

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 negentien september tweeduizend zestien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


