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 nr. 185 068 van 4 april 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE EERSTE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 4 mei 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 27 maart 2015 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 1 september 2016 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 16 september 2016. 

 

Gelet op de beschikking van 13 februari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van eerste voorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. LIJNEN, die verschijnt voor de verzoekende partij 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 

 

Op 27 maart 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing 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 (hierna: de 

vreemdelingenwet) onontvankelijk verklaard wordt, op 2 april 2015 aan de verzoekende partij ter kennis 

gebracht. Dit is de bestreden beslissing. 
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2. Over de gegrondheid 

 

2.1 Overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet werd aan de partijen de grond 

meegedeeld waarop de waarnemend voorzitter zich steunt om te oordelen dat het beroep door middel 

van een louter schriftelijke procedure kan verworpen worden. In casu werd het volgende gesteld:  

 

“Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet doet de Raad uitspraak op basis 

van de synthesememorie, behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft. 

 

De bestreden beslissing betreft een beslissing waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard.  

 

In een eerste middel voert de verzoekende partij een schending aan van artikel 3 van het EVRM en 

voornoemd artikel 9bis, “in combinatie met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het 

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel”. In een tweede middel voert zij een schending aan 

van voornoemd artikel 9bis “in combinatie met de motiveringsplicht, meer bepaald van de artikelen 2 en 

3 van de uitdrukkelijke motiveringswet van 29 juli 1991, alsmede het artikel 62 van de wet van 15 

december 1980” en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het redelijkheidsbeginsel en 

het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Daar waar de verzoekende partij de schending aanvoert van “de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur”, duidt zij niet aan welke beginselen zij, naast de opgesomde beginselen, precies geschonden 

acht. De beide middelen komen dan ook slechts ontvankelijk voor, daar waar ze betrekking hebben op 

de concreet aangehaalde beginselen. 

 

De verzoekende partij laat in het kader van de formele motiveringsplicht na aan te tonen dat in de 

bestreden beslissing niet de juridische en feitelijke overwegingen zouden zijn opgenomen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. De verzoekende partij toont bijgevolg niet aan dat voornoemde 

beslissing in deze zin niet formeel gemotiveerd zou zijn. Waar de verzoekende partij stelt dat de 

motivering van de bestreden beslissing stereotiep is, stelt de Raad vast dat de verzoekende partij nalaat 

uiteen te zetten op welke manier sprake zou zijn van een stereotiepe formulering en wijst hij erop dat in 

de bestreden beslissing concreet wordt ingegaan op de door de verzoekende partij aangehaalde 

elementen.  

 

De verzoekende partij meent dat zij bij een terugkeer naar Pakistan op heden een reëel risico loopt op 

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet en betoogt uitvoerig omtrent 

de – wat zij aanvoert als – recente gebeurtenissen in Pakistan in het kader van de aangevoerde 

schending van artikel 3 van het EVRM. Er dient echter op gewezen te worden dat de gemachtigde in de 

bestreden beslissing van 27 maart 2015 verwijst naar de drie asielprocedures die de verzoekende partij 

heeft doorlopen – waarvan de derde werd afgesloten door aan arrest van de Raad van 11 maart 2015 – 

en naar hetgeen de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in zijn beslissing van 

6 januari 2015 (er wordt verkeerdelijk naar 7 januari 2015 verwezen) heeft geoordeeld aangaande de 

veiligheidssituatie in Pakistan. De Raad merkt hierbij op dat de verzoekende partij in haar 

synthesememorie zelf – zij het selectief – naar deze motivering verwijst. Door in haar synthesememorie 

opnieuw te verwijzen naar elementen die zij reeds in haar aanvraag om machtiging tot verblijf heeft 

aangehaald, maakt zij een schending van de door haar aangehaalde bepalingen en beginselen niet 

aannemelijk. 

 

De verzoekende partij citeert verder uit de bestreden beslissing en betoogt dat de gemachtigde zelf 

aangeeft dat er wel degelijk sprake is van een reëel risico op ernstige schade en dat de 

veiligheidssituatie in bepaalde regio’s anno 2015 problematisch en in bepaalde provincies zorgwekkend 

voorkomt. Tevens verwijst de verzoekende partij in dit kader naar voormelde beslissing van “7 januari 

2015” van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De Raad wijst erop dat het 

citaat uit de bestreden beslissing een – onvolledig – citaat betreft uit de beslissing van 6 januari 2015 

van de commissaris-generaal en dat het vervolg luidt: “noch kan gesteld worden dat de mate van 

willekeurig geweld in de provincie Punjab dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om 

aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid 

aldaar een reëel risico loopt op de artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige 

bedreiging”. Gelet op voornoemde beslissing van 6 januari 2015 en het arrest van de Raad van 9 maart 
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2015 kan de verzoekende partij ook niet voorhouden dat een recente beoordeling ontbreekt en is haar 

uitvoerig betoog omtrent de “zeer recente gebeurtenissen” in Pakistan in juni, oktober, november en 

december 2014 – gelet op de recentere data van voornoemde beslissingen – niet dienstig. Het volstaat 

evenmin te verwijzen naar hetgeen zou zijn uiteengezet tijdens de asielprocedure, gezien de middelen 

dienen te worden uiteengezet in het verzoekschrift van onderhavige procedure. De verzoekende partij 

toont niet aan dat sprake is van andere elementen aangaande haar concrete asielrelaas en de situatie 

in Pakistan dan diegenen die reeds voorlagen in het kader van haar asielprocedure. Daar waar de 

verzoekende partij (al dan niet in antwoord op de nota met opmerkingen) voor het eerst in haar 

synthesememorie nog stelt dat “verweerster” zou stellen dat een vermeende schending van artikel 3 van 

het EVRM in deze procedure niet kan weerhouden worden, aangezien deze steunt op dezelfde 

elementen en stavingsstukken als de elementen die in het kader van de asielaanvragen onderzocht en 

niet aanvaard werden, en waar zij meermaals aanvoert dat de laatste gegevens die de asielinstanties 

ten gronde in overweging namen, reeds dateren van juli 2014, en dat de gemachtigde zich op actuele 

informatie dient te steunen, dient erop gewezen te worden dat de verzoekende partij niet uiteenzet 

waarom zij deze elementen niet reeds in haar verzoekschrift naar voren heeft gebracht, zodat dit 

onderdeel van haar betoog laattijdig en zodoende onontvankelijk voorkomt. 

 

Waar de verzoekende partij stelt dat de huidige gevaarlijke situatie in haar land van herkomst dient 

gezien te worden als buitengewone omstandigheid die haar niet toelaat om haar regularisatieverzoek in 

haar land van herkomst in te dienen, stelt de Raad vast dat de verzoekende partij de “recente 

gebeurtenissen” in haar aanvraag om machtiging tot verblijf van 26 december 2014 niet heeft 

aangehaald. Evenmin werd in de aanvraag vermeld dat haar vader in een ziekenhuis/rusthuis zou 

verblijven en dat haar vader haar daarom geen financiële steun of huisvesting zou kunnen bieden en dat 

zij in erbarmelijke en precaire leefomstandigheden zou terechtkomen bij terugkeer. In de aanvraag 

beperkt de verzoekende partij zich aangaande de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden tot 

de algemene mededeling van afwezigheid van structurele connecties, buiten een bejaarde vader, en het 

hebben van enorme nadelen, gevaren en ongemakken die zij zou ondervinden mede gelet op de 

lopende asielaanvraag. Waar de verzoekende partij aangeeft dat zij nieuwe stukken bijbracht “(situatie 

eind 2014-begin 2015) die duiden op een gevaarlijke situatie in zijn streek van herkomst”, duidt zij niet 

concreet aan om welke stukken het gaat. In de mate dat de verzoekende partij de bij haar verzoekschrift 

gevoegde stukken 3 tot en met 5 bedoelt, stelt de Raad vast dat deze stukken niet werden gevoegd bij 

de aanvraag. De Raad wijst er dan ook op dat de gemachtigde aldus niet op de hoogte kon zijn van 

deze elementen en documenten bij het nemen van de bestreden beslissing, zodat hem niet verweten 

kan worden ermee geen rekening te hebben gehouden en hieromtrent niet te hebben gemotiveerd.  

 

Waar de verzoekende partij een schending van de hoorplicht in het raam van de zorgvuldigheidsplicht 

lijkt aan te voeren, aangezien zij stelt dat het kennelijk onredelijk is om geen verder onderzoek te 

verrichten naar de concrete situatie van de verzoekende partij en zo nodig bijkomende informatie of 

documenten op te vragen, benadrukt de Raad dat de verzoekende partij de kans had om de vereiste 

toelichtingen te verstrekken in haar aanvraag en deze aanvraag met alle nodige stukken kon 

onderbouwen.  

 

De verzoekende partij geeft vervolgens aan niet te begrijpen dat de gemachtigde voorbijgaat aan het feit 

dat zij sinds augustus 2011 niet terugkeerde naar Pakistan en meent dat het recht op privé- en 

gezinsleven wel degelijk een buitengewone omstandigheid uitmaakt. De Raad merkt op dat uit de 

bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde – in tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partij 

beweert – wel degelijk rekening heeft gehouden met de elementen van integratie, daar hij heeft 

geoordeeld dat deze elementen niet kunnen worden aanvaard als buitengewone omstandigheden, 

aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld 

worden. Met haar betoog, waarin zij meent dat elementen van verblijfsduur, integratie en privéleven in 

België en het ontbreken van huisvesting, werk, financiële middelen en opvang in Pakistan juist wel een 

buitengewone omstandigheid uitmaken, toont de verzoekende partij niet aan dat de gemachtigde op 

onwettige of kennelijk onredelijke wijze zou hebben geoordeeld dat deze elementen niet verantwoorden 

dat zij haar aanvraag niet zou kunnen indienen via de Belgische of diplomatieke consulaire post die 

bevoegd is voor haar verblijfplaats en niet kunnen worden beschouwd als buitengewone 

omstandigheden in de zin van voormeld artikel 9bis.  

 

De verzoekende partij beperkt zich voor het overige tot het herhalen van bepaalde elementen die zij in 

haar aanvraag als buitengewone omstandigheden aanvoerde en laat na in te gaan op de concrete 

motivering hieromtrent in de bestreden beslissing. De verzoekende partij geeft verder niet concreet aan 

op welke andere elementen van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 
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vreemdelingenwet niet zou zijn ingegaan en omtrent welke elementen niet afdoende en niet met kennis 

van alle relevante gegevens zou zijn gemotiveerd. Bovendien geeft zij met haar kritiek blijk van een 

andere feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid, maar het 

onderzoek van deze andere beoordeling nodigt de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek, hetgeen 

echter niet tot zijn bevoegdheid behoort.  

 

Waar de verzoekende partij in fine van haar eerste middel nog aanvoert dat de gemachtigde een 

voorwaarde aan de wet zou toevoegen door te beslissen dat een omstandigheid niet buitengewoon is 

omdat de vreemdeling onwettig in België verblijft of verbleven heeft, dient erop gewezen te worden dat 

uit de bestreden beslissing geen motivering in deze zin blijkt, zodat het betoog van de verzoekende 

partij in dit verband niet dienstig is. 

 

In het kader van het tweede middel beperkt de verzoekende partij zich in eerste instantie tot een 

theoretische uiteenzetting en een verwijzing naar haar eerste middel. Zodoende kan ook de Raad zich 

beperken tot een verwijzing naar hetgeen hij in het kader van het eerste middel heeft vastgesteld. In de 

mate dat de verzoekende partij in haar synthesememorie het tweede middel uitbreidt met een concrete 

uiteenzetting, dient erop gewezen te worden dat zij haar oorspronkelijk middel uitbreidt, zonder aan te 

geven waarom zij deze uiteenzetting niet reeds in haar verzoekschrift kon opnemen. Deze uitbreiding 

van het in het verzoekschrift opgenomen middel is dan ook laattijdig en zodoende onontvankelijk. 

 

Het eerste en het tweede middel lijken, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, ongegrond.” 

 

2.2 Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is 

met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de 

vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te 

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog haar 

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. RvS 26 juni 2013, nr. 224.092; 

Wetsontwerp van 6 december 2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. 

Kamer, 2010-2011, nr. 53 0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als 

een bijkomende memorie. Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet 

toe strekt aan de verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, 

hetzij deze waarop in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet 

precies gewezen wordt, hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag 

dit niet te doen. 

 

2.3 Op 16 september 2016 dient de verzoekende partij een verzoek tot horen in. Ter terechtzitting van 8 

maart 2017, alwaar zij uitdrukkelijk uitgenodigd wordt te reageren op de in de beschikking van 1 

september 2016 opgenomen grond, stelt de verzoekende partij: “te volharden in haar verzoekschrift, het 

gaat om een prangende situatie, als buitengewone omstandigheid verwijst zij naar het ogenblik van het 

indienen van haar aanvraag: haar asielprocedure was lopende en de rechtspraak is duidelijk, er mocht 

geen contact zijn met haar herkomstland tijdens de asielprocedure, hierover is niet gemotiveerd in de 

beschikking”. 

 

2.4 De verzoekende partij meent ter terechtzitting dat het gaat om een prangende situatie. Zij verwijst 

als buitengewone omstandigheid naar het ogenblik van het indienen van haar aanvraag, stelt 

vervolgens dat haar asielprocedure lopende was en de rechtspraak duidelijk is dat er geen contact 

mocht zijn met haar herkomstland tijdens de asielprocedure. De verzoekende partij meent dat hierover 

niet is gemotiveerd in de beschikking.  Er dient op gewezen te worden dat middels de beschikking van 1 

september 2016 wel degelijk op deze elementen werd geantwoord. Meer bepaald werd in de 

beschikking geoordeeld: “In de mate dat de verzoekende partij in haar synthesememorie het tweede 

middel uitbreidt met een concrete uiteenzetting, dient erop gewezen te worden dat zij haar 

oorspronkelijk middel uitbreidt, zonder aan te geven waarom zij deze uiteenzetting niet reeds in haar 

verzoekschrift kon opnemen. Deze uitbreiding van het in het verzoekschrift opgenomen middel is dan 

ook laattijdig en zodoende onontvankelijk.” Door te volharden en opnieuw te verwijzen naar de 

argumenten die werden vermeld en de elementen die werden aangehaald in het verzoekschrift, brengt 

de verzoekende partij geen elementen aan die de Raad ertoe zouden nopen anders te oordelen dan 

hetgeen reeds in voormelde beschikking werd aangegeven. Met dit betoog kan de verzoekende partij 

dan ook geen afbreuk doen aan de in de beschikking van 1 september 2016 opgenomen grond. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

2.5 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. Het eerste en het tweede middel zijn, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, 

ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier april tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. C. BAMPS, de eerste voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De eerste voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 

 


