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nr. 30 239 van 31 juli 2009 

in de zaak RvV X / II 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister bevoegd voor Migratie- en 

asielbeleid. 
 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Soedanese nationaliteit te zijn, op 4 mei 2009 heeft 

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

van Migratie- en asielbeleid van 16 februari 2009 waarbij de aanvraag 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 onontvankelijk wordt 

verklaard en van het bevel om het grondgebied te verlaten, beide beslissingen aan verzoekende partij 

ter kennis gebracht op 3 april 2009. 

 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 juni 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juli 2009. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. LUTS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

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

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker van Soedanese nationaliteit verklaart op 8 augustus 2002 het Rijk te zijn binnengekomen. 

 

Op 12 augustus 2002 dient verzoeker een asielaanvraag in. 

 

Op 26 september 2002 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing 

tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 
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Op 18 november 2002 neemt de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

bevestigende beslissing van weigering van verblijf. Hiertegen tekent verzoeker beroep aan bij de Raad 

van State die bij arrest nr. 127.247 van 21 januari 2004 het beroep verwerpt. 

 

Op 8 april 2004 dient verzoeker een tweede asielaanvraag in. 

 

Op 22 april 2004 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 25 januari 2005 dient verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in op basis van artikel 9, 

derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

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

 

Op 13 mei 2005 neemt de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

bevestigende beslissing van weigering van verblijf. Hiertegen tekent verzoeker beroep aan bij de Raad 

van State. 

 

Op 28 februari 2007 wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf door de gemachtigde van de minister 

van Binnenlandse Zaken onontvankelijk verklaard. Verzoeker dient hiertegen beroep in bij de Raad van 

State. 

 

Op 7 maart 2007 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 17 juni 2008 dient verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in op basis van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet. 

 

Op 16 februari 2009 wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf door de gemachtigde van de minister 

van Migratie- en asielbeleid onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing die als volgt 

luidt: 

 

“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. 

Het feit dat betrokkene sinds augustus 2002 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, Nederlands leert 

en spreekt, werkbereid is, een druk sociaal leven heeft, een vrienden- en kennissenkring heeft 

uitgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot 

verblijf in België wordt ingediend. 

De 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 vroeg een eerste maal asiel 

aan op 12.08.2002. Zijn asielaanvraag werd afgesloten op 18.11.2002 met een bevestigende beslissing 

van weigering van verblijf door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en 

verblijft tot de start van zijn tweede asielprocedure illegaal in België. Betrokkene vroeg een tweede maal 

asiel aan op 08.04.2004. Zijn asielaanvraag werd afgesloten op 19.05.2005 met een bevestigende 

beslissing van weigering van verblijf door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten en verblijft sindsdien illegaal in België. 

Uit langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met het oog op regularisatie. 

De duur van de procedures – namelijk ruim 3 maanden voor de 1ste en ruim 1 jaar en 1 maand voor de 

2de – waren ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kunnen beschouwd worden. 

Het feit dat betrokkenen een beroep lopende hebben bij de Raad van State schorst de asielprocedure 

niet, noch opent het een recht op verblijf en kan aldus niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid. Betrokkene kan zich steeds laten vertegenwoordigen door zijn advocaat voor de verdere 

afhandeling van zijn lopende beroepsprocedure bij de Raad van State. 
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Betrokkene beweert dat hij vreest voor zijn leven indien hij zou moeten terugkeren naar zijn land van 

herkomst doch hij legt geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene om 

op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat betrokkene vreest voor zijn 

leven volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegt 

betrokkene geen enkel nieuw element toe aan de elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure 

naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De elementen ter 

ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling 

dan die van deze instanties. 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet 

van toepassing is daar betrokkene niet aantoont dat er nog andere familieleden van haar in België 

verblijven. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

Bovendien dient er gesteld te worden dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

om aldaar machtiging tot verblijf te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op 

een gezins- of privéleven.  

Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren en via de reguliere weg een aanvraag om 

machtiging tot verblijf in te dienen. Het staat betrokkene vrij hiertoe een beroep te doen op de 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. 

Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en 

reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te 

staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende 

bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding 

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

tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. Hierdoor kan de bewering dat betrokkene 

niets meer zou hebben om te kunnen overleven niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid.  

Wat betreft het aangehaalde argument dat deze kosten integraal dienen terugbetaald te worden aan de 

IOM wanneer hij binnen een periode van vijf jaar naar België zou terugkeren; deze formule is van 

toepassing voor alle vreemdelingen die een beroep doen op de bestaande programma’s van de IOM en 

bijgevolg kan voor hem geen uitzondering worden gemaakt. Verder is het aan betrokkene om aan te 

tonen dat het bijzonder moeilijk of onmogelijk is om terug te keren naar het land van herkomst. Het feit 

dat betrokkene de eventuele kosten moet terugbetalen kan niet aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheid aangezien ze de terugreis niet bijzonder moeilijk maken. 

Ten slotte lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou 

hebben in het land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een 

beslissing in het kader van zijn aanvraag tot regularisatie. Betrokkene verbleef immers 25 jaar jaar in 

Soedan en zijn verblijf in België, zijn integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins 

vergeleken worden met zijn relaties in het land van herkomst.” 

 

De tweede bestreden beslissing is het bevel om het grondgebied te verlaten, ter kennis gebracht aan 

verzoeker op 3 april 2009. De motieven luiden als volgt: 

 

“REDEN VAN DE BESLISSING: 

- De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, al. 1-2° van de wet van 

15 december 1980) 

- Betrokkene werd niet als vluchteling erkend bij beslissing tot weigering van verblijf door het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatslozen op datum van 19-05-2005. 

- Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BGV dd. 22-04-2004. Hij heeft echter geen gevolg 

gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in het land.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker vraagt het voordeel van de kosteloze rechtspleging daar hij niet over de nodige inkomsten 

beschikt om de kosten van de procedure te dragen. Beide partijen vragen gerechtskosten op te leggen 

aan de andere partij. 

  

Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad geen gerechtskosten kan opleggen en derhalve dus 

evenmin het voordeel van de rechtsbijstand toekennen.  
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3. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve merkt de Raad op dat verzoeker geen belang heeft bij de vernietiging van de tweede 

bestreden beslissing.  

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de 

voornoemde bepaling in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl. St. Kamer, 2005-2006, nr. 

2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip ‘belang’ kan worden verwezen naar de 

invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT en 

G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198-413).  

 

Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoeker gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat hij een nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet aan verzoeker bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Aan verzoeker werd reeds op 7 maart 2007 bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. Verzoeker 

heeft geen beroep ingesteld tegen dit bevel. Dit bevel is dienvolgens definitief, zodat het bevel om het 

grondgebied te verlaten principieel uitvoerbaar is. Bijgevolg wordt vastgesteld dat verzoeker reeds het 

voorwerp heeft uitgemaakt van een bevel om het grondgebied te verlaten. De uitvoerbaarheid van 

voormeld bevel staat los van de thans bestreden tweede beslissing. Verzoeker kan bijgevolg nog steeds 

worden verwijderd van het grondgebied mocht het thans bestreden bevel worden vernietigd. De 

gevorderde vernietiging kan bijgevolg geen nuttig effect sorteren, zodat het beroep niet ontvankelijk is 

wat de tweede bestreden beslissing betreft. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat als volgt luidt: 

 

“EERSTE MIDDEL. 

1. Het middel. 

Het eerste middel is gebaseerd op de schending van de materiële motiveringsplicht, de schending van 

de zorgvuldigheidsplicht en de redelijkheidplicht, zijnde algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

Doordat verwerende partij bij beslissing dd. 16.02.2009 het verzoek van verzoeker onontvankelijk 

verklaarde omdat de door verzoeker aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid 

vormen waarom verzoeker  (…) 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. 

Terwijl uit het volledige dossier niet anders kan geconcludeerd worden dat de door verzoeker 

aangehaalde elementen wel degelijk buitengewone omstandigheid vormen waarom verzoeker d 

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. 

2. Uiteenzetting. 

Het naleven van de materiële motiveringsplicht houdt ook in dat van het volledige dossier wordt 

uitgegaan, dat men van alle feiten en gegevens uitgaat, om zo tot een gemotiveerde conclusie te 

komen welke de uiteindelijke beslissing kan schragen. 

Verzoeker bracht een kopij bij van zijn identiteitskaart met een gelegaliseerde vertaling. 

Verzoeker is zich bewust van het feit dat de aanvraag van een machtiging tot verblijf in België 

normalerwijze door de vreemdeling moet worden gedaan bij de Belgische diplomatieke of consulaire 

post in het land van herkomst. 

De Vreemdelingenwet voorziet hierop echter een uitzondering, waardoor de vreemdeling in 

buitengewone omstandigheden een machtiging tot verblijf kan vragen vanuit zijn verblijfplaats in 

België. 

Conform de omzendbrief dd. 15 december 1998, kunnen naast de specifieke medische situatie ook nog 

andere buitengewone omstandigheden worden aangehaald, welke in logisch verband staan met de 

onmogelijkheid of onhaalbaarheid van een tijdelijk verblijf in het land van herkomst. 
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In casu is er inderdaad sprake van buitengewone omstandigheden die de aanvraag tot machtiging tot 

verblijf vanuit België kunnen verantwoorden. 

- Het is voor verzoeker onmogelijk om de terugreis naar Soedan te bekostigen, om van daaruit een 

aanvraag te kunnen indienen en daarna terug naar België te keren. 

De kosteloze repatriëringsformule van het I.O.M. biedt evenmin een oplossing aangezien die 

reiskosten integraal moeten terugbetaald worden wanneer zij binnen een periode van 5 jaar naar België 

terugkeren. 

Uiteraard dienen verzoeker ook over het nodige geld te beschikken om zijn verblijf en in Soedan te 

kunnen financieren, hetgeen vrijwel onmogelijk zal zijn. 

- Verzoeker verblijft reeds sedert 2002 in België, zodat hij onmogelijk nog kan terugkeren naar hun 

land van herkomst. 

Zo heeft verzoeker een uitgebreide vriendenkring en sociaal leven in België uitgebouwd. Dat verzoeker 

zo Nederlandse lessen volgt, en reeds zeer goed Nederlands spreekt. 

- Dat verzoeker tevens nog steeds een procedure voor de Raad van State hangen heeft, waardoor 

toch niet van hem verzocht kan worden dat hij tijdens deze procedure België moet verlaten om 

een regularisatieaanvraag in te dienen. 

Dat het aldus onredelijk en buiten proportie zou zijn om te eisen dat verzoeker terug naar zijn land van 

herkomst zouden keren, om van daaruit zijn aanvraag tot een regularisatie van zijn verblijf in te 

dienen. 

Conclusie: 

Verzoeker is aldus in de onmogelijkheid om naar Soedan terug te keren en vandaar uit de 

regularisatieaanvraag in te dienen. 

Verzoeker verwijst verder naar de rechtspraak van de Raad van State waar deze herhaaldelijk stelt dat 

er een belangenafweging dient te gebeuren tussen enerzijds het doel en de gevolgen van de 

administratieve voorschriften voorzien in artikel 9, derde lid Vw en, anderzijds de min of meer 

gemakkelijke toepassing ervan en de ongemakken die dit veroorzaakt in een concreet geval. 

Indien de ongemakken niet in verhouding staan tot het beoogde doel en de beoogde gevolgen, dan is 

de administratieve handeling 'buitengewoon' nadelig voor de betrokkene en kunnen buitengewone 

omstandigheden ingeroepen worden, zoals in casu het geval is (zie hierboven). 

Verzoeker meent dan ook dat zij wegens de vermelde buitengewone omstandigheden in de 

onmogelijkheid verkeert om de aanvraag voor hem conform artikel 9, 2
de

 lid Vr.W. in te dienen 

Minstens had verwerende partij, gezien het tijdsverloop en de objectieve gegevens, verzoeker de 

mogelijkheid te geven om desnoods de objectieve gegevens met verdere bewijsvoering aan te vullen. 

Het eerste middel is derhalve gegrond.” 

 

4.1.2. In haar nota repliceert verwerende partij dat waar verzoeker een schending van de materiële 

motiveringsplicht aanvoert de gemachtigde van de minister bij de beoordeling van de ontvankelijkheid 

van de aanvraag om machtiging tot verblijf is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens en die op een 

correcte wijze beoordeeld heeft. De gemachtigde is op grond van al deze gegevens niet in 

onredelijkheid tot het besluit gekomen dat de aanvraag onontvankelijk is wegens een gebrek aan 

buitengewone omstandigheden. De overwegingen in de bestreden beslissing volstaan om te 

achterhalen om welke redenen verzoekers aanvraag tot verblijfsmachtiging onontvankelijk wordt geacht. 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet verhoudt zich tot artikel 9, lid 2 van de Vreemdelingenwet als een 

restrictief toe te passen uitzondering, artikel 9bis heeft immers slechts tot doel om vreemdelingen die in 

hun land van herkomst of van oponthoud geen Belgische diplomatieke overheid ter beschikking hebben 

of om een welbepaalde reden de aanvraag niet kunnen doen bij die overheid toch de gelegenheid te 

geven een machtiging aan te vragen. Dus vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om 

verzoeker een voorlopige verblijfsmachtiging toe te kennen, diende verwerende partij na te gaan of 

verzoekers aanvraag regelmatig werd ingediend met andere woorden of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden werden ingeroepen om de afgifte van de aanvraag om machtiging tot verblijf in België 

te verantwoorden. De vreemdeling moet klaar en duidelijk in zijn aanvraag vermelden welke de 

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

buitenland in te dienen. De gemachtigde van de minister oordeelde geheel terecht en binnen de hem ter 

zake toebedeelde bevoegdheid dat verzoekers aanvraag onontvankelijk was bij gebrek aan 

buitengewone omstandigheden. De gemachtigde handelde daarbij na grondig onderzoek van de 

elementen die verzoekers concrete situatie daadwerkelijk kenmerken en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel incluis. 
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4.1.3. Verzoeker herhaalt in zijn repliekmemorie het integrale eerste middel. 

 

4.1.4. Verzoeker voert de schending aan van de materiële motiveringsplicht. Bij de beoordeling van de 

materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad om zich bij de beoordeling 

van de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf op basis van artikel 9bis Vreemdelingenwet, in de 

plaats te stellen 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 de aanvraag is uitgegaan van de 

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

onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen.  

 

Het hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat verzoeker geen buitengewone 

omstandigheden heeft ingeroepen die de aanvraag in België kunnen rechtvaardigen. 

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in één der artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de Minister 

of zijn gemachtigde. 

Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, 

moet de machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire post die bevoegd is voor zijn plaats van oponthoud in het buitenland.” 

 

Artikel 9bis Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

worden afgegeven.” 

 

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

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

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone 

omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn 

verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet 

aanvragen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het 

buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd.  

 

De buitengewone omstandigheden, waarvan sprake in artikel 9bis Vreemdelingenwet mogen niet 

verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging te bekomen. De toepassing van artikel 9bis Vreemdelingenwet houdt met andere 

woorden een dubbel onderzoek in: 

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 bekomen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen. 

2. 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 minister over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om verzoeker een voorlopige verblijfsmachtiging toe 

te kennen, diende verwerende partij na te gaan of verzoekers aanvraag wel regelmatig werd ingediend, 

te weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de aanvraag van 

de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. De vreemdeling moet klaar en duidelijk in zijn 

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

de diplomatieke dienst in het buitenland in te dienen. Uit zijn uiteenzetting moet duidelijk blijken waaruit 

het ingeroepen beletsel precies bestaat. 
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In casu werd de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf onontvankelijk verklaard, hetgeen 

betekent dat de buitengewone omstandigheden die verzoeker heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom hij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in zijn land van oorsprong heeft 

ingediend, niet werden aanvaard of bewezen. 

 

Bijgevolg wordt onderzocht waarom verwerende partij de aangevoerde buitengewone omstandigheden 

niet heeft aanvaard. 

 

Verzoeker voerde in zijn aanvraag met betrekking tot de ontvankelijkheid van zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf het volgende aan: 

 

“1. M.b.t. ontvankelijkheid: het vermelden van buitengewone omstandigheden die een aanvraag in het 

buitenland onmogelijk maken 

Verzoeker brengt in bijlage tevens kopij bij van zijn identiteitskaart met een gelegaliseerde vertaling. 

Verzoeker is zich bewust van het feit dat de aanvraag van een machtiging tot verblijf in België 

normalerwijze door de vreemdeling moet worden gedaan bij de Belgische diplomatieke of consulaire 

post in het land van herkomst. 

De Vreemdelingenwet voorziet hierop echter een uitzondering, waardoor de vreemdeling in 

buitengewone omstandigheden een machtiging tot verblijf kan vragen vanuit zijn verblijfplaats in België. 

Conform de omzendbrief dd. 15 december 1998, kunnen naast de specifieke medische situatie ook nog 

andere buitengewone omstandigheden worden aangehaald, welke in logisch verband staan met de 

onmogelijkheid of onhaalbaarheid van een tijdelijk verblijf in het land van herkomst. 

In casu is er inderdaad sprake van buitengewone omstandigheden die de aanvraag tot machtiging tot 

verblijf vanuit België kunnen verantwoorden. 

- Het is voor verzoeker onmogelijk om de terugreis naar Soedan te bekostigen, om van daaruit een 

aanvraag te kunnen indienen en daarna terug naar België te keren. 

De kosteloze repatriëringformule van het I.O.M. biedt evenmin een oplossing aangezien die reiskosten 

integraal moeten terugbetaald worden wanneer zij binnen een periode van 5 jaar naar België 

terugkeren. 

Uiteraard dienen verzoeker ook over het nodige geld te beschikken om zijn verblijf en in Soedan te 

kunnen financieren, hetgeen vrijwel onmogelijk zal zijn. 

- Verzoeker verblijft sedert 2002 in België, zodat hij onmogelijk nog kan terugkeren naar hun land van 

herkomst. 

Zo heeft verzoeker een uitgebreide vriendenkring en sociaal leven in België uitgebouwd. 

Dat verzoeker zo Nederlandse lessen volgt, en reeds zeer goed Nederlands spreekt. 

- Dat verzoeker tevens nog steeds een procedure voor de Raad van State hangen heeft, waardoor toch 

niet van hem verzocht kan worden dat hij tijdens deze procedure België moet verlaten om een 

regularisatieaanvraag in te dienen.  

Dat het aldus onredelijk en buiten proportie zou zijn om te eisen dat verzoeker terug naar zijn land van 

herkomst zouden keren, om van daaruit zijn aanvraag tot een regularisatie van zijn verblijf in te dienen. 

Conclusie: 

Verzoeker is aldus in de onmogelijkheid om naar Soedan terug te keren en vandaar uit de 

regularisatieaanvraag in te dienen. 

Verzoeker verwijst verder naar de rechtspraak van de Raad van State waar deze herhaaldelijk stelt dat 

er een belangenafweging dient te gebeuren tussen enerzijds het doel en de gevolgen van de 

administratieve voorschriften voorzien in artikel 9, derde lid Vw en, anderzijds de min of meer 

gemakkelijke toepassing ervan en de ongemakken die dit veroorzaakt in een concreet geval. 

Indien de ongemakken niet in verhouding staan tot het beoogde doel en de beoogde gevolgen dan is de 

administratieve handeling ‘buitengewoon’ nadelig voor de betrokkene en kunnen buitengewone 

omstandigheden ingeroepen worden, zoals in casu het geval is (zie hierboven). 

Verzoeker meent dan ook dat zij wegens de vermelde buitengewone omstandigheden in de 

onmogelijkheid verkeert om de aanvraag voor hem conform artikel 9, 2
de

 lid Vr.W. in te dienen.”  

 

In de bestreden beslissing wordt hierop geantwoord zoals weergegeven onder punt 1. van dit arrest. 

 

Verzoeker uit in het middel geen kritiek op de motieven van de bestreden beslissing waarop geantwoord 

wordt op de verschillende elementen van zijn aanvraag. Verzoeker toont in het middel niet aan dat de 
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motieven in eerste bestreden beslissing kennelijk onredelijk zijn of steunen op een niet correcte 

feitenvinding. Verzoeker beperkt zich in het middel tot een integrale herhaling van de reeds in de 

aanvraag aangevoerde elementen namelijk dat hij onmogelijk de terugreis naar Soedan kan bekostigen, 

dat hij sedert 2002 in België verblijft zodat hij onmogelijk nog kan terugkeren naar zijn land van 

herkomst en dat verzoeker nog een procedure heeft hangen voor de Raad van State. Een eenvoudige 

en letterlijke herhaling van de elementen uit verzoekers aanvraag, waarop in de bestreden beslissing 

wordt geantwoord, volstaat niet om aan te tonen dat dit antwoord, dat het motief vormt van de eerste 

bestreden beslissing, niet deugdelijk is.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid 

uitvoerig is ingegaan op alle door verzoeker aangehaalde elementen betreffende de buitengewone 

omstandigheden. Uit wat voorafgaat, blijkt dat de conclusie dat er geen buitengewone omstandigheden 

aanwezig zijn, niet kennelijk onredelijk noch onjuist is. De bestreden beslissing steunt op ter zake 

dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. 

 

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat verwerende partij, gezien het tijdsverloop en de objectieve 

gegevens, hem de mogelijkheid had moeten geven om desnoods de objectieve gegevens met verdere 

bewijsvoering aan te vullen, merkt de Raad op dat het vooreerst aan verzoeker toekomt om zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf zo volledig mogelijk in te dienen. Verzoeker diende dus bij zijn 

aanvraag alle volgens hem nuttige stukken en documenten die hij in zijn bezit had bij te voegen. 

Bovendien komt het aan verzoeker toe om, indien hij in het bezit komt van nieuwe stukken, deze over te 

maken aan verwerende partij en dit zolang er geen beslissing werd genomen omtrent zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf. De bewijslast van de buitengewone omstandigheden rust immers op verzoeker. 

Bovendien merkt de Raad op dat de aanvraag om machtiging tot verblijf van verzoeker dateert van 17 

juni 2008 en dat de eerste bestreden beslissing genomen werd op 16 februari 2009. Verzoeker had dus 

al de tijd om extra bewijsstukken bij te voegen.  

 

Verzoeker maakt met zijn betoog in zijn verzoekschrift niet aannemelijk dat de materiële 

motiveringsplicht geschonden is. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de minister de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bespreking van het middel is 

gebleken dat de gemachtigde van de minister op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie 

is gekomen. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts 

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze 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, wat in casu niet het 

geval is. Gelet op voorgaande analyse blijkt dat verzoeker met zijn betoog op generlei wijze een 

schending van het redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. 

 

Verzoeker maakt, gelet op voorgaande uiteenzetting, niet aannemelijk dat het bestuur heeft nagelaten 

rekening te houden met alle gegevens en stukken van het dossier en toont niet aan dat de eerste 

bestreden beslissing onevenredig en onzorgvuldig voorbereid is.  

 

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift tevens verwijst naar de omzendbrief van 15 december 1998 over 

de toepassing van artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen merkt de Raad op dat deze 

omzendbrief van 15 december 1998 werd opgeheven door de omzendbrief van 19 februari 2003 over de 

toepassing van artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, die op zijn beurt werd 

opgeheven door de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de wijziging in de reglementering 

betreffende het verblijf van vreemdelingen ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 

september 2006. Verzoeker kan zich bijgevolg in zijn verzoekschrift niet meer dienstig beroepen op 

deze omzendbrief van 15 december 1998. 
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Het eerste middel is, in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4.2.1. Verzoeker voert in een tweede middel het volgende aan: 

 

“TWEEDE MIDDEL. 

1. Het middel. 

Het tweede middel is gebaseerd op de schending van artikel 2 en artikel 3 van het E.V.R.M. 

Doordat verwerende partij bij beslissing dd. 16.02.2009 het verzoek van verzoeker onontvankelijk 

verklaarde zodat hij zou moeten terugkeren naar zijn land van herkomst 

Terwijl uit objectieve elementen blijkt dat verzoeker terecht vreest voor zijn leven minstens dat 

verzoeker vreest voor slachtoffer te worden van foltering bij zijn terugkeer. 

2. Uiteenzetting. 

Op 15.11.1997 werd verzoeker lid van Jemiat Chabaab Marabah 15. Deze vereniging hield zich bezig met 

culturele, sportieve en politieke activiteiten, deze laatste activiteiten waren verboden en verliepen in het 

geheim. 

Verzoeker verdeelde onder meer pamfletten en slogans tegen het huidige regime in Soedan. Op 19.10.2001 

werd verzoeker gearresteerd, samen met twee andere leden van de vereniging. Hierna werd verzoeker drie 

maal gearresteerd en vrijgelaten. Op 08.05.2002 werd verzoeker nogmaals opgepakt en verhoord (en 

gefolterd). 

Na deze vrijlating verhuisde verzoeker, waar verzoeker vernam dat twee andere leden van de vereniging 

waren omgekomen in gevechten in het Zuiden van Soedan. 

Op 10.06.2002 ontving verzoeker ook een oproepingsbrief om naar het oorlogsfront van Oost-Equatoria te 

vertrekken. 

Aangezien verzoeker werd opgeroepen omwille van zijn politieke activiteiten tegen het regime en hij 

vreesde op deze manier te zullen worden vermoord door de Soedanese autoriteiten; zoals met de twee 

andere leden van de vereniging was gebeurd. 

Het tweede middel is derhalve gegrond.” 

 

4.2.2. In haar nota repliceert verwerende partij dat aan verzoekers aangevoerde verdragsvoorschriften 

is voldaan wanneer de bestreden beslissing tot stand is gekomen met de eerbiediging ervan aangezien 

de verwerende partij de uit deze artikelen voortvloeiende verplichtingen slechts kan waarborgen binnen 

het eigen grondgebied. Het terugleiden van een vreemdeling zou ten aanzien van artikel 3 van het 

Europees Verdrag ter bescherming van 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: EVRM) 

een probleem kunnen doen rijzen wanneer er ernstige en duidelijke redenen zijn om te geloven dat de 

betrokkene een risico loopt op folteringen, onmenselijke of verenderende handelingen, doch deze 

bepaling impliceert geenszins dat een vreemdeling zonder meer het recht heeft het grondgebied van 

een bepaalde staat binnen te komen of er te verblijven. In casu is er geen sprake van ernstige en 

duidelijke redenen, niet in het minst nu verzoeker te vaag blijft en geen concrete gegevens naar voor 

brengt of bewijskrachtige stukken voorlegt en zijn beweerde problemen reeds het voorwerp hebben 

uitgemaakt van een diepgaand onderzoek in het kader van de asielaanvragen die werden verworpen. 

Evenmin kan verzoeker volgens verwerende partij dienstig voorhouden dat het recht op leven zoals 

vervat in artikel 2 van het EVRM zou zijn geschonden. Desbetreffend motiveerde de bestreden 

beslissing op afdoende wijze.  

 

4.2.3. Verzoeker herhaalt in zijn repliekmemorie het tweede middel zoals weergegeven in het initiële 

verzoekschrift. Hij verwijst bovendien nog naar de algemene politieke situatie in Soedan die ook op dit 

ogenblik nog steeds zeer onstabiel is. Buitenlandse Zaken raad zelfs alle reizen naar Soedan af. In de 

gegeven omstandigheden is het voor verzoeker onmogelijk om een machtiging tot verblijf aan te vragen 

in Soedan en had de verwerende partij moeten oordelen dat er in casu sprake is van buitengewone 

omstandigheden.  

 

4.2.4. De Raad merkt vooreerst op dat verzoeker in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf de 

schending van artikel 3 van het EVRM en zijn asielrelaas niet heeft aangevoerd als buitengewone 

omstandigheid zodat het verwerende partij niet kan verweten worden hiermee geen rekening te hebben 

gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing.  
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Verder merkt de Raad op dat de bepaling van artikel 3 van het EVRM vereist dat verzoeker doet blijken 

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

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

mensonterende behandeling. De bescherming verleend via artikel 3 van het EVRM zal immers slechts in 

uitzonderlijke gevallen toepassing vinden. Diegene die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt, zal zijn 

beweringen moeten staven met een begin van bewijs zodat inzonderheid een blote bewering of een 

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

artikel 3 van het EVRM. In casu dient te worden vastgesteld dat verzoeker zich in zijn verzoekschrift 

beperkt tot een loutere herhaling van zijn asielrelaas. Uit het administratief dossier blijkt dat de twee 

door verzoeker ingestelde asielprocedures negatief werden afgesloten omdat het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het asielrelaas van verzoeker ongeloofwaardig achtte. 

Een loutere herhaling van dit asielrelaas, dat reeds door de bevoegde asielinstanties werd onderzocht, 

kan niet volstaan om een inbreuk op artikel 3 van het EVRM te kunnen staven.  

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

De omstandigheid dat verzoeker verwijst naar het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken 

doet hieraan geen afbreuk. Verzoeker had deze stukken kunnen voorleggen aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken zolang er nog geen beslissing was over zijn aanvraag. 

 

Ten overvloede wijst de Raad erop dat het reisadvies van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse 

Zaken een niet-bindend reisadvies betreft voor Belgen die naar het buitenland reizen en dat dergelijk 

advies steeds omzichtig en allesomvattend is opgesteld. Het reisadvies wordt opgevat als één van de 

informatiebronnen die de Belgische reizigers kunnen raadplegen om een beslissing te nemen 

aangaande hun reisplannen en is dus een vrijblijvende raadgeving, gepubliceerd als een dienstverlening 

aan de reizigers, aan wie het vrij staat om het al dan niet op te volgen. Verzoeker maakt met zijn thans 

aangevoerd betoog niet aannemelijk dat de gemachtigde van de minister niet in alle redelijkheid tot de in 

de bestreden beslissing gedane vaststelling kon komen, zodat verzoeker geenszins dienstig kan 

verwijzen naar voornoemde adviezen. 

 

In zoverre verzoeker de schending van artikel 2 van het EVRM aanvoert, verzuimt verzoeker in concreto 

aan te tonen op welke wijze de bestreden beslissingen deze bepaling schenden, zodat het middel 

betreffende de schending van voormelde bepaling onontvankelijk is. 

 

Het tweede middel is, in de mate waarin het ontvankelijk is, 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 eenendertig juli tweeduizend en negen door: 

 

mevr. A. DE SMET,  wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS,  griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 


