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 nr. 207 526 van 3 augustus 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 26 maart 2018 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van 8 januari 2018 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 29 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 13 juni 2017 dient de verzoekende partij 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 Op 8 januari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de in punt 1.1 

vermelde aanvraag onontvankelijk verklaard wordt. Dit is de bestreden beslissing, die op 2 maart 2018 

aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 13.06.2017 werd 

ingediend door: 

 

M(…) A(…) M(…), A(…) (R.R.: (…)) 

volgens geldig paspoort: A(…) M(…) A(…) M(…) 

geboren te (…)(…) op (…) 

nationaliteit: Egypte 

adres: (…) 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

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 16.07.2013 in België asiel aan. Deze asielprocedure werd op 21.02.2017 

afgesloten met de beslissing 'weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire bescherming' door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos om geen gevolg te geven aan het bevel 

om het grondgebied en verblijft sindsdien illegaal in België. Voor wat betreft het feit dat de 

asielprocedure van betrokkene iets meer dan 3 jaar en 7 maanden heeft geduurd en dat hij derhalve al 

die tijd een legaal verblijf had, dient er opgemerkt te worden dat het feit dat er vertraging, zelfs indien 

onredelijk lang, werd opgelopen in de behandeling van het dossier dit betrokkene niet de mogelijkheid 

geeft om beroep te doen op gelijk welk recht van verblijf dan ook. Immers, het kan de asielinstanties niet 

ten kwade worden genomen de zaak zorgvuldig te hebben onderzocht en hiervoor de nodige tijd te 

hebben genomen. 

 

Betrokkene beweert dat het voor hem onmogelijk is om terug te keren. Hij verwijst hiervoor naar het feit 

dat hij een koptische christen is en stelt o.a. dat willekeurig geweld tegen koptische christenen actueel 

een reëel en ernstig probleem vormt. Echter, dit element kan niet aanvaard worden als een 

buitengewone omstandigheid. Er dient immers opgemerkt te worden dat een verwijzing naar de 

algemene situatie van koptische christenen in Egypte, zonder dat betrokkene deze betrekt op zijn 

individuele en persoonlijke situatie, niet volstaat om aan te tonen dat betrokkene in zijn land een 

persoonlijk risico loopt om bedreigd en vervolgd te worden of om onderworpen te worden aan een reëel 

risico op lijden van ernstige schade. 

 

Verder beweert betrokkene dat hij een bijzonder langdurig en intense binding met België heeft 

opgebouwd gedurende zijn leven en de periode dat hij in België woonachtig was en dat hij een 

belangrijk sociaal welzijn, een sociaal leven en een familiaal leven tot stand heeft gebracht in het kader 

van art. 8 EVRM. Er dient echter opgemerkt te worden dat betrokkene niet aantoont dat deze 

opgebouwde banden waar hij naar verwijst zodanig hecht zijn of dat er sprake is van enige vorm van 

afhankelijkheid dat dienstig kan verwezen worden naar de door art. 8 van het EVRM geboden 

bescherming. Bovendien verbleef betrokkene ruim 35 jaar in Egypte en bijgevolg kunnen zijn verblijf in 

België en opgebouwde banden geenszins vergeleken worden met zijn relaties in het land van herkomst. 

Ook dient er opgemerkt te worden dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

geen breuk van de privé relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied 

wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Tevens verwijst betrokkene naar 

het feit dat zijn broer, de heer M(…) A(…) M(…) A(…) (ov: (…)), in België verblijft en verklaarde hij bij 

zijn asielaanvraag dat nog een andere broer, de heer M(…) W(…) (ov; (…)), eveneens asiel heeft 

aangevraagd in België. Bij nazicht van beide dossiers blijkt echter dat de beide broers van betrokkene 

geen recht op verblijf hebben in België. De asielprocedures van beide broers werden eveneens 

afgesloten met een weigering van de vluchtelingenstatus en een weigering van de subsidiaire 

bescherming en er werd aan hen eveneens een bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd en 

door hen betekend. Ook hebben beide broers geen andere procedure tot het verkrijgen van een 
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machtiging tot verblijf lopende. Bijgevolg verblijven beide broers van betrokkene eveneens illegaal in 

België en kunnen/dienen ze samen met betrokkene het grondgebied te verlaten zodat er van een 

verbreking van de familiale banden geen sprake is en er aldus geen schending van art. 8 EVRM kan 

vastgesteld worden. 

 

Voor wat betreft de bewering dat betrokkene de band met Egypte stelselmatig verloren heeft en dat hij 

er geen sociaal netwerk of opvang meer heeft, dient er het volgende opgemerkt te worden; het lijkt zeer 

onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van 

herkomst, temeer daar hij bij zijn asielaanvraag verklaarde dat zijn echtgenote, mevrouw A(…) F(…) 

M(…), en zijn twee zonen nog in Egypte zouden verblijven. Ook zijn ouders, schoonouders en 3 broers 

zouden, volgens zijn eigen verklaringen, nog in Egypte verblijven. Betrokkene legt geen bewijzen voor 

dat zijn gezin en familieleden niet langer in Egypte zouden zijn, noch dat hij niet (voor korte tijd) bij zijn 

gezin en/of familieleden zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf. 

 

Betrokkene stelt verder dat een behandeling van een regularisatieaanvraag een zeer lange tijd in beslag 

kan nemen, waardoor het voor betrokkene onmogelijk is om in te schatten hoelang hij in Egypte zou 

moeten verblijven en dat dit verblijf hem bijzonder veel inspanningen, tijd en geld zou vergen waardoor 

dit voor betrokkene bijzonder moeilijk is. Hieromtrent dient er opgemerkt te worden dat Egyptenaren die 

een aanvraag indienen via de diplomatiek post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van 

oponthoud in het buitenland ook geconfronteerd worden met dezelfde problemen als die betrokkene 

aanhaalt. Deze problemen kunnen dan ook niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid 

terwijl dit niet zo is voor andere Egyptische burgers. 

 

Verder stelt de advocaat van betrokkene dat het "voor hem bijzonder moeilijk is om voor een onzekere 

(maar alvast langdurige) periode het land te verlaten om in Egypte (het land waar hij zelfs niet geboren 

is) een aanvraag om machtiging van verblijf in te dienen". Deze bewering kan echter niet aanvaard 

worden als een buitengewone omstandigheid aangezien op basis van de verklaringen van betrokkene 

zelf wel degelijk blijkt dat hij daadwerkelijk in Egypte is geboren. Ook de bewering dat "(…) hij naar 

Marokko zou moeten verhuizen en zijn leven en bloedeigen vader verplicht moet achterlaten" raakt kant 

noch wal aangezien betrokkene zich niet moet verplaatsen naar Marokko aangezien hij de Egyptische 

nationaliteit heeft en er een Belgische ambassade is gevestigd in Caïro. Hij maakt tevens ook geen 

enkele melding of legt enig bewijs voor dat zijn vader in België zou verblijven. 

 

Wat betreft de bewering dat betrokkene reeds eerder getracht heeft om te worden gemachtigd tot een 

verblijf van meer dan drie maanden; deze bewering vindt geen steun in het administratief dossier. Buiten 

de asielprocedure heeft betrokkene geen enkele andere aanvraag dan onderhavige aanvraag ingediend 

om een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden te bekomen. 

 

Het feit dat betrokkene tewerkgesteld was, vormt evenmin een buitengewone omstandigheid aangezien 

deze tewerkstelling alleen werd toegestaan zolang zijn asielprocedure niet was afgesloten. Zij had enkel 

als doel betrokkene de mogelijkheid te geven om tijdens zijn verblijf in zijn eigen behoeften te voorzien. 

Vermits de asielprocedure werd afgesloten op 21.02.2017, is tevens zijn officiële toestemming om 

betaalde arbeid te verrichten op het Belgisch grondgebied sinds dan vervallen. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat er zich geen enkele (zelfs maar potentiele) bedreiging van de 

openbare orde voordoet en dat betrokkene zich steeds waardig heeft gedragen en niet in aanraking is 

gekomen met de justitieel apparaat 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 verblijft sedert maart 2013 in België, spreekt de 

Nederlandse taal en is werkwillig) 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. J00.223; RvS 9 december2009, nr. 198,769). Zij kunnen het voorwerp uitmaken van een 

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

 

1.3 Op 8 januari 2018 neemt de gemachtigde ten aanzien van de verzoekende partij eveneens een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Het tegen deze beslissing ingesteld beroep is gekend 

onder het rolnummer 218 112. 
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2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

ingegaan worden op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen 

van de verzoekende partij. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot 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: het EVRM), van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van 

de materiële motiveringsplicht. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“1. Op 13 juni 2017 werd een aanvraag ingediend tot machtiging van verblijf door de verzoekende partij. 

Door de verzoekende partij werd deze aanvraag gestoeld op artikel 9bis Vreemdelingenwet. 

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. (...)" 

 

Overeenkomstig artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een 

identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde, indien buitengewone 

omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden indienen bij 

de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

 

Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, zijn 

omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep 

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

 

De bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet van verzoeker van 13 juni 2017 onontvankelijk. 

 

In casu is dus de vraag aan de orde of de verwerende partij kon oordelen of verzoeker onvoldoende 

aannemelijk heeft gemaakt dat het voor hem onmogelijk, dan wel bijzonder moeilijk is om zijn aanvraag 

te doen vanuit zijn land van oorsprong of het land waar hij gemachtigd is te verblijven (Egypte). 

 

2. Door de verzoekende partij werd zijn aanvraag tot machtiging van verblijf van 13 juni 2017 opgemerkt 

dat hij een Egyptisch staatsburger is en een Koptisch christen. Verzoeker haalde vervolgens 

verschillende elementen aan die het aannemelijk maken dat het voor hem onmogelijk, dan wel bijzonder 

moeilijk is om zijn aanvraag te doen vanuit zijn land van oorsprong of het land waar hij gemachtigd is te 

verblijven (Egypte). 

 

Verzoeker kwam aan in België op 16 juli 2013. Hij verbleef heer sindsdien. Verzoeker diende bij zijn 

aankomst in België onmiddellijk zijn asielaanvraag in. 

 

Verzoeker werd in totaal driemaal gehoord: op 13 september 2013, op 3 januari 2014 en op 30 oktober 

2015. 

 

De asielaanvraag werd uiteindelijk door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en 

Staatlozen afgewezen met de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van 

de subsidiaire bescherming op 8 november 2016. 

 

Deze beslissing werd bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 21 februari 2017, 

nadat verzoeker op 12 december 2016 beroep had ingediende tegen bovenvermelde beslissing van het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen van 8 november 2016. 
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Verzoeker heeft derhalve meer dan 3,5 jaar een legaal verblijf gehad, alvorens een beslissing werd 

genomen over zijn asielaanvraag. 

 

Verzoeker heeft een bijzonder langdurige en intense binding met België opgebouwd gedurende zijn 

leven en de periode dat hij in België woonachtig is conform artikel 8 EVRM. Dit kan tevens worden 

vastgesteld op basis van het administratief dossier. 

 

Verzoeker verwijst hiervoor naar zijn legaal verblijf gedurende de asielprocedure: 

- Verzoeker kwam aan in België op 16 juli 2013. 

Verzoeker diende op 16 juli 2013 zijn asielaanvraag in. 

- Verzoeker werd in totaal driemaal gehoord: op 13 september 2013, op 3 januari 2014 en op 30 

oktober 2015. 

 

De asielaanvraag werd afgewezen door het Commmissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en 

Staatlozen met de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de 

subsidiaire bescherming op 8 november 2016: 

 

De beslissing van het CGVS werd bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 21 

februari 2017. 

 

Uit het asielverloop blijkt dat verzoeker een bijzondere binding heeft ontwikkeld met België. Dit heeft 

onder meer te maken met het zeer langdurige verloop van zijn asielaanvraag, hetgeen verzoeker niet 

ten kwade wil kan worden gehouden. 

 

Uit het verloop van de asielprocedure, blijkt tevens dat verzoeker België niet verlaten heeft. 

 

Verzoeker heeft tijdens zijn verblijf niet stilgezeten. Integendeel, hij is langdurig werkzaam geweest in 

België: 

- Stuk 4 bij de aanvraag: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met (…) en de loonfiches; 

verzoeker is aldaar werkzaam sinds 20 mei 2016; 

- Stuk 5 bij de aanvraag: de fiscale fiche 208.10 voor het jaar 2016 en zijn individuele rekening; 

Stuk 6 bij de aanvraag: loonbrieven met bvba San Marco Stuk 7 bij de aanvraag: loonbrieven (…) 

- Stuk 8 bij de aanvraag: documenten van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie in verband met het 

vakantiegeld voor 2016; 

- Stuk 9 bij de aanvraag: aanslagbiljet voor het inkomstenjaar 2013 

- Stuk 10 bij de aanvraag: aanslagbiljet voor het inkomstenjaar 2014 Stuk 11 bij de aanvraag: 

aanslagbiljet voor het inkomstenjaar 2015 

- Stuk 12 bij de aanvraag: curriculum vitae in het Nederlands 

 

Verzoeker is ten zeerste werkbereid. Alvorens hij naar België vluchtte in 2013, oefende verzoeker reeds 

verschillende functies uit in Egypte (zie stuk 13 bij de aanvraag: pagina 2): 

 

- Van 1998 t.e.m. 2000: als arbeider in een fabriek 

- Van 2000 t.e.m. 2005: als arbeider in een bouwbedrijf 

- Van 2005 t.e.m. 2006: als chauffeur bij een toeristisch bureau ("(…)") 

- Van 2006 t.e.m. 2009: baatte verzoeker een eigen voedingswinkel uit 

- Van 2009 t.e.m. 2013: als chauffeur bij een toeristisch bureau ("(…)) 

 

Door verzoeker werd tevens opgemerkt dat hij verblijft te (…). Hij woont bij zijn broer M(…) A(…) M(…) 

A(…) (zie stuk 14 bij de aanvraag). 

In tegenstelling tot zijn binding met België, heeft verzoeker zijn band met Egypte (het land waar hij de 

nationaliteit van bezit) stelselmatig verloren (zie stuk 14 bij de aanvraag). Hij is sinds zijn aankomst in 

België niet meer naar Egypte teruggekeerd. Een sociaal netwerk of opvang heeft hij niet meer. Het is 

voor verzoeker dan ook bijzonder moeilijk om voor maanden naar Egypte te verhuizen, onwetende 

wanneer hij terug kan keren naar het land waar hij sociaal geworteld is. 

 

Dit geldt des te meer nu de behandeling van een regularisatieaanvraag een zeer lange tijd in beslag kan 

nemen, waardoor het voor verzoeker onmogelijk is om in te schatten hoelang hij in Egypte zou moeten 

blijven. Dit verblijf zou hem immers bijzonder veel inspanningen, tijd en geld vergen waardoor dit voor 

verzoeker (gelet op bovenstaande omstandigheden) bijzonder moeilijk is. 
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Door verzoeker werd tevens gewezen op de situatie van Koptische christenen in Egypte. Door het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen werd nooit betwist dat verzoeker geen 

koptisch christenen zou zijn. 

 

De toestand van Egyptische christenen is ondertussen ernstig geëvolueerd. Berichten over de actuele 

toestand voor (koptische) christenen in Egypte laat een volledig ander beeld zien. 

Een triest hoofdgepunt deed zich voor in februari van 2015. Er ontstond grote opschudding nadat de 

terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) een video verspreide waarop de onthoofding te zien was van 

21 koptische christenen. Het feit dat de slachtoffers koptische christenen waren, vormde de directe 

aanleiding voor de gruweldaden. 

 

Willekeurig geweld tegen koptische christenen vormt actueel een reëel en ernstig probleem. Er is geen 

sprake van verbetering, integendeel. Door de onstabiele toestand in Egypte, neemt het geweld nog toe. 

Illustratief hiervoor is de aanval op een kerk, een week na de onthoofdingen, in een wijk waar 13 van de 

21 onthoofde koptische christenen woonachtig waren. 

 

Dit geweld is zowel gericht tegen koptische christenen in persoon, als tegen kerken of christelijke 

bouwwerken. 

 

Door de overheid werden een aantal maatregelen genomen om de situatie te verbeteren (althans in 

2014). De praktijk leert dat deze maatregelen beperkt zijn, weinig verbetering teweegbrengen en 

bovendien niet het gewenste effect ressorteren. 

 

3. Door de verwerende partij wordt, in antwoord op de bovenvermelde elementen door verzoeker, 

gesteld dat de algemene situatie van koptische christenen in Egypte niet kan worden aangemerkt als 

een "buitengewone omstandigheid", met name dat het voor verzoeker onmogelijk, dan wel bijzonder 

moeilijk is om zijn aanvraag te doen vanuit zijn land van oorsprong of het land waar hij gemachtigd is te 

verblijven (Egypte). 

 

Verweerder stelt dat "een verwijzing naar de algemene situatie van koptische christenen in Egypte, 

zonder dat betrokkene deze betrekt op zijn individuele en persoonlijke situatie" niet zou volstaan "om 

aan te tonen dat betrokkene in zijn land een persoonlijk risico loopt om bedreigd en vervolgd te worden 

of om onderworpen te worden aan een reëel risico op lijden van ernstige schade". 

 

Deze bewering van verweerder schendt het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, de 

materiële motiveringsverplichting en artikel 9bis Vreemdelingenwet. 

 

Immers, overeenkomstig artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een 

identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde, indien buitengewone 

omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden indienen bij 

de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet, zijn alle omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of 

zelfs onmogelijk maken om een beroep te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire 

post. 

 

Een algemene situatie, zoals deze van koptische christenen in Egypte, kan perfect worden ingeroepen 

als buitengewone omstandigheid. 

 

Bovendien betrekt verzoeker dit "op zijn individuele en persoonlijke situatie", aangezien verzoeker een 

koptisch christen is. Dit raakt verzoeker dan ook persoonlijk (met name zijn geloofsovertuiging). Door 

verzoeker werd duidelijk vermeld dat hij een Koptisch christen is. 

 

Door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen werd bovendien nooit betwist dat 

verzoeker een koptisch christenen zou zijn, hetgeen ook door verweerder niet in vraag wordt gesteld. 

 

Het wordt door verweerder evenmin betwist dat de huidige situatie van koptische christenen in Egypte 

bijzonder problematisch is, zoals door verzoeker werd aangehaald in zijn aanvraag tot machtiging van 

verblijf. Dit bewijst de ernst van de ingeroepen situatie door verzoeker. 

 

De stelling van verweerder schendt hierom bovenvermelde bepalingen. 
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Bovendien toetst verweerder dit ingeroepen element door verzoeker kennelijk af aan het criterium of hij 

"een persoonlijk risico loopt om bedreigd en vervolgd te worden of om onderworpen te worden aan een 

reëel risico op lijden van ernstige schade". Dit criterium is niet wettelijk verankerd in artikel 9bis 

Vreemdelingenwet, waardoor verweerder een voorwaarde toevoegt die niet wettelijk is voorzien. 

 

Een schending van artikel 9bis Vreemdelingenwet dringt zich tevens op omwille van deze reden. 

 

4. Door verzoeker werd in zijn aanvraag tot machtiging van verblijf aangehaald dat hij een bijzondere 

binding heeft ontwikkeld met België. Dit heeft onder meer te maken met het zeer langdurige verloop van 

zijn asielaanvraag, hetgeen verzoeker niet ten kwade wil kan worden gehouden, zijn familiale banden 

met zijn broers (M(…) W(…) en M(…) A(…) M(…) A(…)) en de sociale bindingen die hij sindsdien heeft 

opgebouwd. 

 

Volgens de verwerende partij gaat het enkel om een "tijdelijke verwijdering" van het grondgebied en 

kunnen beide broers van verzoeker samen met hem terugkeren naar Egypte. Artikel 8 EVRM wordt 

hierom volgens verweerder niet geschonden. 

 

Verzoeker is het niet eens met dit oordeel, gelet op de vereisten van artikel 8 EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, de materiële motiveringsverplichting. 

 

Gelet op de feitelijke situatie van verzoeker, zoals hierboven reeds uiteengezet, valt zijn sociale en 

familiale situatie onder de bescherming van artikel 8 EVRM. Aangezien verweerder een 

belangenafweging heeft uitgevoerd, gaat ook verweerder ervan uit dat de sociale en familiale situatie 

van verzoeker onder de bescherming van artikel 8 EVRM valt. 

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privé- en gezinsleven is niet 

absoluut. Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen verwijderingsmaatregelen aanleiding geven tot een 

schending van het recht op eerbiediging van het privéleven, zoals gewaarborgd onder artikel 8 van het 

EVRM. Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het Hof dat de 

besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

familieleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die 

door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit is in casu niet het geval. 

 

Door verweerder werd geen rekening gehouden met de zeer langdurige afwezigheid van verzoeker van 

Egypte, het land dat hij ontvluchtte, wanneer verweerder stelt dat de relaties van verzoeker met Egypte 

niet te vergelijken vallen met de relaties die hij in en met België heeft opgebouwd. Verzoeker verblijft in 

België sinds 16 juli 2013. Hij keerde niet terug. Verzoeker heeft sindsdien zijn leven in België 

opgebouwd, samen met zijn broers. Hij verbleef hier meer dan 3,5 jaar op legale wijze. Bovendien is de 

situatie van koptische christenen in Egypte uiterst problematisch (zie hierboven). 

 

Verweerder neemt niet in overweging dat, hoewel verzoeker langdurige banden heeft gehad met 

Egypte, deze actueel van een volledig ander niveau zijn dan de banden die verzoeker heeft in en met 

België. Het leven van verzoeker speelt zich alhier af. 

 

Door de sociale bindingen met Egypte en België te vergelijken louter aan de hand van de duurtijd dat 

verzoeker er verbleef, miskent verweerder het actuele karakter van de sociale bindingen van verzoeker. 

Immers, verzoeker heeft sinds 16 juli 2013 zijn sociale banden met België opgebouwd. De banden met 

Egypte zijn volkomen verwaterd. Het gezin van verzoeker in Egypte is hem dan ook niet gevolgd naar 

België. 

 

Verzoeker beroept zich dan ook op de actuele sociale banden die hij heeft met België én de binding die 

hij verloren is geraakt met Egypte. 

 

Daarom werd door verzoeker tevens aangehaald dat de (zeer) lange duurtijd om een visumaanvraag in 

te dienen vanuit Egypte eveneens een element uitmaakt dat het voor verzoeker onmogelijk, dan wel 

bijzonder moeilijk maakt om zijn aanvraag te doen vanuit zijn land van oorsprong of het land waar hij 

gemachtigd is te verblijven. Wanneer verweerder spreekt over een "tijdelijke verwijdering" wordt hiermee 

evenmin rekening gehouden. 

 

Dat de twee broers van verzoeker hem kunnen volgen naar Egypte, betekent bovendien niet dat beide 

personen hiertoe kunnen of zullen overgaan. De enige zekerheid die er bestaat is dat verzoeker zijn 
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familiale (afhankelijkheids)banden met zijn broers, ze wonen samen en delen de kosten, in België kan 

beleven. Bovendien zijn ook de broers van verzoeker koptische christenen (zie hun situatie hierboven). 

 

Dat er bijgevolg, indien verzoeker een visumaanvraag vanuit Egypte zou indienen, geen sprake zou zijn 

van een verbreking van de familiale banden tussen verzoeker en zijn broers, is niet correct. Door 

verweerder wordt deze situatie foutief ingeschat. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële 

motiveringsverplichting in het licht van artikel 8 van het EVRM volgt uit deze vaststellingen. Aangezien 

artikel 8 van het EVRM een zorgvuldig onderzoek vereist naar alle relevante feiten en omstandigheden, 

volgt tevens de vaststelling van de schending van dit artikel (EHRM 11 juli 2000, Ciliz/Nederland, § 66; 

EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68).” 

 

3.2 Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

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

correspondentie.  

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijk procedurele waarborgen bevat, stelt het EHRM dat de 

besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging uitmaken op het privé- en 

gezinsleven billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet houden met de belangen die door 

artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt zowel voor situaties waar sprake is van een 

weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, Ciliz/Nederland, § 66) als voor situaties waar 

sprake is van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 46; EHMR 10 juli 

2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 68). 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (cf. RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van het bestuur om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de 

zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan het kennis heeft of zou moeten hebben. 

 

Het waarborgen van een recht op eerbiediging van het gezins- en privéleven, veronderstelt het bestaan 

van een gezins- en privéleven dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het EVRM. Artikel 8 van 

het EVRM definieert niet de begrippen ‘gezinsleven’ en ‘privéleven’, die onafhankelijk van het nationale 

recht dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezinsleven 

en privéleven is een feitenkwestie (zie EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, K. en T. v. Finland, § 150; 

EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). Dit gezins- en/of privéleven dient te bestaan op 

het moment van de bestreden beslissing. 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de beoordeling van het door artikel 8 van het EVRM 

beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een ‘fair balance’ moet worden 

gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van 

de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare 

orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) oefent slechts een wettigheidscontrole uit 

op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad na of de verwerende partij alle relevante feiten en 

omstandigheden in haar belangenafweging heeft betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende 

partij zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een 

"fair balance" tussen enerzijds het belang van een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en 

gezins/ privé-leven hier te lande en anderzijds het algemeen belang van de Belgische samenleving bij 

het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde.  
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Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren. (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900) 

 

Met betrekking tot de ingeroepen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet erop gewezen 

worden dat dit beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (cf. RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 

14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Met betrekking tot de ingeroepen schending van het redelijkheidsbeginsel wordt erop gewezen dat dit 

beginsel slechts geschonden is wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van een bepaalde 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 (cf. RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (cf. RvS 5 

december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De 

materiële motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens 

aanvaardbare motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling 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 is uitgegaan van de 

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

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De voormelde aangevoerde schendingen worden onderzocht in het licht van de bepalingen waarop de 

bestreden beslissing steunt, met name artikel 9bis van de vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende 

partij ook de schending aanvoert. 

 

Voormeld artikel 9bis 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. (…)” 

 

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

omstandigheden heeft ingeroepen die de aanvraag in België kunnen rechtvaardigen. 

 

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

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

verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. 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.  

 

Dat vooraf en als algemeen principe wordt gesteld dat de mogelijkheid om in België een 

verblijfsmachtiging aan te vragen als uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De 

“buitengewone omstandigheden” strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een 

verblijf van meer dan drie maanden moet worden verleend, maar strekken er toe te verantwoorden 

waarom de aanvraag in België en niet in het buitenland wordt ingediend. De “buitengewone 

omstandigheden” zijn omstandigheden zijn die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling naar zijn land 
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van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging 

tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken. 

 

De buitengewone omstandigheden waarvan sprake in artikel 9bis van de vreemdelingenwet mogen niet 

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

verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 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 verkrijgen 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 was om de verzoekende partij een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, diende de verwerende partij na te gaan of de aanvraag van de 

verzoekende partij wel regelmatig was ingediend, te weten of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden werden ingeroepen om de aanvraag van de verblijfsmachtiging in België te 

verantwoorden. 

 

De vreemdeling moet in zijn aanvraag klaar en duidelijk 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. 

Omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in België, de 

lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het hebben van vele 

vrienden en kennissen, betreffen de gegrondheid van de aanvraag en kunnen derhalve niet 

verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend (RvS 9 december 2009, 

nr.198.769). 

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de verzoekende partij hoofdzakelijk en letterlijk de elementen herhaalt 

zoals aangevoerd in haar aanvraag van 13 juni 2016 en wijst erop dat in de bestreden beslissing 

uitdrukkelijk wordt gemotiveerd aangaande deze aangehaalde elementen. Met een loutere herhaling 

van de elementen zoals aangevoerd in haar aanvraag, zonder verder in te gaan op de concrete 

motieven van de bestreden beslissing, weerlegt ze op geen enkele wijze de concrete motieven 

dienaangaande uit de bestreden beslissing. In de bestreden beslissing wordt duidelijk aangegeven dat 

de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid vormen 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 verblijfsplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. Het komt niet aan de Raad toe de ingeroepen buitengewone omstandigheden opnieuw te 

gaan beoordelen. 

 

De verzoekende partij gaat evenwel concreet in op bepaalde onderdelen van de bestreden beslissing.  

 

Met betrekking tot de motivering dat het element dat zij koptisch christen is niet kan aanvaard worden 

als een buitengewone omstandigheid, voert de verzoekende partij aan dat deze motivering de door haar 

aangevoerde bepalingen schendt. Ze betoogt dat een algemene situatie zoals deze van koptische 

christenen in Egypte perfect kan ingeroepen worden als buitengewone omstandigheid. Ze voert aan dat 

ze dit element betrekt op haar individuele en persoonlijke situatie aangezien zij een koptisch christen is 

en dit haar dan ook persoonlijk (met name haar geloofsovertuiging) raakt. De verzoekende partij 

vervolgt dat door het Commissariaat-Generaal nooit werd betwist dat zij koptisch christen is. Ze meent 

dat het criterium van de gemachtigde dat zij “een persoonlijk risico loopt om bedreigd en vervolgt te 

worden of om onderworpen te worden aan een reëel risico op lijden van ernstige schade” niet wettelijk 

verankerd is in artikel 9bis van de vreemdelingenwet waardoor de gemachtigde een voorwaarde 

toevoegt die niet wettelijk is voorzien. 

 

De Raad wijst er in de eerste plaats op dat de bewijslast in het kader van een aanvraag op grond van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet bij de aanvrager, in casu de verzoekende partij die in feite vraagt 
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aan haar een voordeel te verlenen, zelf ligt: zij moet met alle mogelijke middelen aan het bestuur 

trachten aan te tonen dat zij in de toepassingsvoorwaarden valt van de bepalingen waarop zij zich wenst 

te steunen of beroepen bij een aanvraag. De aangehaalde elementen worden beoordeeld door het 

bestuur, hetwelk terzake over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt. De gemachtigde moet – 

indien hij de aangevoerde elementen niet aanvaard als buitengewone omstandigheden in de zin van 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet – motiveren waarom hij deze niet aanvaard, wat de gemachtigde 

in casu gedaan heeft. Zo wordt in de bestreden beslissing aangaande het ingeroepen element dat de 

verzoekende partij koptisch christen is het volgende gesteld: “Betrokkene beweert dat het voor hem 

onmogelijk is om terug te keren. Hij verwijst hiervoor naar het feit dat hij een koptische christen is en 

stelt o.a. dat willekeurig geweld tegen koptische christenen actueel een reëel en ernstig probleem vormt. 

Echter, dit element kan niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. Er dient immers 

opgemerkt te worden dat een verwijzing naar de algemene situatie van koptische christenen in Egypte, 

zonder dat betrokkene deze betrekt op zijn individuele en persoonlijke situatie, niet volstaat om aan te 

tonen dat betrokkene in zijn land een persoonlijk risico loopt om bedreigd en vervolgd te worden of om 

onderworpen te worden aan een reëel risico op lijden van ernstige schade.” 

 

De gemachtigde heeft hierbij in geen geval gesteld dat een algemene situatie zoals deze van koptische 

christenen in Egypte niet kan ingeroepen worden als buitengewone omstandigheid, maar heeft 

geoordeeld dat dit element niet kan aanvaard worden als buitengewone omstandigheid daar een 

verwijzing naar de algemene situatie van koptische christenen in Egypte, zonder dat betrokkene deze 

betrekt op zijn individuele en persoonlijke situatie, niet volstaat om aan te tonen dat betrokkene in zijn 

land een persoonlijk risico loopt om bedreigd en vervolgd te worden of om onderworpen te worden aan 

een reëel risico op lijden van ernstige schade. De Raad benadrukt dat de bewijslast bij de aanvrager ligt 

zodat het aan de verzoekende partij toekwam om het door haar ingeroepen element dat het voor haar 

onmogelijk is om terug te keren daar zij een koptische christen is, aan te tonen. Indien zij nalaat te 

concretiseren op welke wijze zij bij terugkeer persoonlijk dreigt getroffen te worden door de situatie in 

haar land van herkomst en geen concrete bewijzen voorlegt die haar beweringen staven, kan zij de 

gemachtigde niet verwijten de aangevoerde elementen niet te hebben aanvaard. Hierbij dient toch ook 

aangestipt te worden dat de gemachtigde in de bestreden beslissing ook aangegeven heeft dat dat de 

asielprocedure afgesloten werd op 21 februari 2017. Hieruit volgt dat door de asielinstanties werd 

onderzocht of de verzoekende partij een persoonlijk vrees kan koesteren om vervolgd te worden in het 

geval van een terugkeer naar haar land van herkomst , alsook of zij het risico loopt op ernstige schade 

bij een terugkeer waarbij onder meer werd nagegaan of er een ernstige bedreiging is voor haar leven als 

gevolg van willekeurig geweld. In haar aanvraag om machtiging tot verblijf heeft de verzoekende partij 

enkel verwezen naar situaties van geweld in 2015, in het algemeen tegen Koptische christenen. De 

gemachtigde kon er dan ook terecht op wijzen dat haar asielprocedure negatief werd afgesloten in 2017. 

Het is dan ook niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde om de algemene situaties van geweld 

daterend van 2015 niet in aanmerking te nemen als buitengewone omstandigheid. Met haar loutere 

stelling dat zij koptisch christen is en dus het aangehaalde element wel betrekt op haar individuele en 

persoonlijke situatie kan zij geen afbreuk doen aan de vaststelling van de gemachtigde. De Raad stipt 

hierbij aan dat artikel 9bis van de vreemdelingenwet geen enkele werkwijze of methode voorschrijft die 

gevolgd moet worden door de gemachtigde bij het beoordelen van de elementen die worden 

aangevoerd als buitengewone omstandigheid (RvS 21 februari 2013, nr. 9488 (c) ). De verzoekende 

partij kan dan ook niet dienstig voorhouden dat het criterium van de gemachtigde dat zij “een persoonlijk 

risico loopt om bedreigd en vervolgt te worden of om onderworpen te worden aan een reëel risico op 

lijden van ernstige schade” niet wettelijk verankerd is in artikel 9bis van de vreemdelingenwet waardoor 

de gemachtigde een voorwaarde toevoegt die niet wettelijk is voorzien. 

 

De verzoekende partij geeft vervolgens aan dat zij in haar aanvraag tot machtiging van verblijf heeft 

aangehaald dat zij een bijzondere binding heeft ontwikkeld met België wat onder meer te maken heeft 

met het langdurige verloop van haar asielaanvraag, haar familiale banden met haar broers en de sociale 

banden die zij sindsdien heeft opgebouwd. Ze stelt het niet eens te zijn met het oordeel van de 

gemachtigde dat het enkel om een tijdelijke verwijdering gaat en dat de beide broers samen met haar 

kunnen terugkeren naar Egypte. Ze benadrukt dat haar sociale en familiale situatie onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM valt en wijst erop dat aangezien de gemachtigde een 

belangenafweging heeft doorgevoerd, hij er ook van uitgaat dat haar sociale en familiale situatie onder 

de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt. 

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de verzoekende partij met voormeld betoog hoofdzakelijk de elementen 

herhaalt zoals aangevoerd in haar aanvraag van 13 juni 2017 en wijst erop dat in de bestreden 

beslissing uitdrukkelijk wordt gemotiveerd aangaande deze aangehaalde elementen zodat de 
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verzoekende partij niet dienstig kan voorhouden dat geen rekening zou zijn gehouden met de elementen 

die zij aanhaalt in haar verzoekschrift.  

 

Zo wordt in de bestreden beslissing aangaande het verblijf en de bijzonder langdurige en intense 

binding met België het volgende gemotiveerd: 

 

“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 16.07.2013 in België asiel aan. Deze asielprocedure werd op 21.02.2017 

afgesloten met de beslissing 'weigering vluchtelingenstatus + weigering subsidiaire bescherming' door 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos om geen gevolg te geven aan het bevel 

om het grondgebied en verblijft sindsdien illegaal in België. Voor wat betreft het feit dat de 

asielprocedure van betrokkene iets meer dan 3 jaar en 7 maanden heeft geduurd en dat hij derhalve al 

die tijd een legaal verblijf had, dient er opgemerkt te worden dat het feit dat er vertraging, zelfs indien 

onredelijk lang, werd opgelopen in de behandeling van het dossier dit betrokkene niet de mogelijkheid 

geeft om beroep te doen op gelijk welk recht van verblijf dan ook. Immers, het kan de asielinstanties niet 

ten kwade worden genomen de zaak zorgvuldig te hebben onderzocht en hiervoor de nodige tijd te 

hebben genomen. 

(….) 

Verder beweert betrokkene dat hij een bijzonder langdurig en intense binding met België heeft 

opgebouwd gedurende zijn leven en de periode dat hij in België woonachtig was en dat hij een 

belangrijk sociaal welzijn, een sociaal leven en een familiaal leven tot stand heeft gebracht in het kader 

van art. 8 EVRM. Er dient echter opgemerkt te worden dat betrokkene niet aantoont dat deze 

opgebouwde banden waar hij naar verwijst zodanig hecht zijn of dat er sprake is van enige vorm van 

afhankelijkheid dat dienstig kan verwezen worden naar de door art. 8 van het EVRM geboden 

bescherming. Bovendien verbleef betrokkene ruim 35 jaar in Egypte en bijgevolg kunnen zijn verblijf in 

België en opgebouwde banden geenszins vergeleken worden met zijn relaties in het land van herkomst. 

Ook dient er opgemerkt te worden dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst 

geen breuk van de privé relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied 

wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Tevens verwijst betrokkene naar 

het feit dat zijn broer, de heer M(…) A(…) M(…) A(…) (ov: (…)), in België verblijft en verklaarde hij bij 

zijn asielaanvraag dat nog een andere broer, de heer M(…) W(…) (ov; (…)), eveneens asiel heeft 

aangevraagd in België. Bij nazicht van beide dossiers blijkt echter dat de beide broers van betrokkene 

geen recht op verblijf hebben in België. De asielprocedures van beide broers werden eveneens 

afgesloten met een weigering van de vluchtelingenstatus en een weigering van de subsidiaire 

bescherming en er werd aan hen eveneens een bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd en 

door hen betekend. Ook hebben beide broers geen andere procedure tot het verkrijgen van een 

machtiging tot verblijf lopende. Bijgevolg verblijven beide broers van betrokkene eveneens illegaal in 

België en kunnen/dienen ze samen met betrokkene het grondgebied te verlaten zodat er van een 

verbreking van de familiale banden geen sprake is en er aldus geen schending van art. 8 EVRM kan 

vastgesteld worden.” 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM merkt de Raad op dat, 

daargelaten de vaststelling dat de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel betreft zodat de 

schending van artikel 8 van het EVRM in casu niet dienstig kan worden aangevoerd, in de bestreden 

beslissing zoals hoger weergegeven hierover evenwel uitdrukkelijk wordt gemotiveerd. 

 

Met haar betoog dat haar sociale en familiale situatie onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM 

valt en dat de gemachtigde het actuele karakter van haar sociale bindingen miskent door de sociale 

binden met Egypte en België te vergelijken louter aan de hand van de duurtijd dat zij er verbleef, toont 

de verzoekende partij niet aan dat de motivering van de gemachtigde dienaangaande onzorgvuldig of 

kennelijk onredelijk zou zijn. Met betrekking tot de sociale situatie word opgemerkt dat, nadat de 

gemachtigde aangeeft dat de verzoekende partij niet aantoont dat deze opgebouwde banden waar zij 

naar verwijst zodanig hecht zijn of dat er sprake is van enige vorm van afhankelijkheid dat dienstig kan 

verwezen worden naar de door artikel 8 van het EVRM geboden bescherming en dat bovendien 

betrokkene ruim 35 jaar in Egypte verbleef en bijgevolg zijn verblijf in België en opgebouwde banden 

geenszins vergeleken kunnen worden met haar relaties in het land van herkomst, hij inderdaad ook een 

belangenafweging doorvoert. De gemachtigde merkt immers op dat de verplichting om terug te keren 

naar het land van herkomst geen breuk van de privé relaties betekent maar enkel een eventuele 

tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich 

meebrengt. Gelet op de bijkomende doorgevoerde belangenafweging kan de verzoekende partij niet 
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dienstig voorhouden als zou de gemachtigde het actuele karakter van haar sociale bindingen miskennen 

door de sociale bindingen met Egypte en België te vergelijken ‘louter’ aan de hand van de duurtijd dat zij 

er verbleef. Door voornamelijk een theoretisch en algemeen betoog te voeren en te getuigen van een 

ander oordeel dan de gemachtigde, maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de motivering van 

de gemachtigde en de belangenafweging in het kader van artikel 8 van het EVRM onzorgvuldig of 

kennelijk onredelijk zou zijn, te meer nu elders in de bestreden beslissing wel degelijk rekening werd 

gehouden met haar langdurig verblijf, tewerkstelling en haar werkwilligheid waarbij werd geoordeeld dat 

deze niet als buitengewone omstandigheden aanvaard kunnen worden, wat betekent dat deze 

elementen een terugkeer naar het land van herkomst niet onmogelijk of bijzonder moeilijk maken. De 

verzoekende partij gaat echter niet concreet in op de motivering over haar langdurig verblijf, haar 

tewerkstelling en haar werkwilligheid zodat ze er geen afbreuk aan kan doen. 

 

Waar de verzoekende partij wijst op haar familiale situatie en twee broers, merkt de Raad op dat de 

verzoekende partij in geen geval de vaststelling van de gemachtigde betwist dat de beide broers geen 

recht op verblijf hebben in België en hun asielprocedures eveneens werden afgesloten met een 

weigering van de vluchtelingenstatus en een weigering van de subsidiaire bescherming en er aan hen 

eveneens een bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd werd. Uit de laatste gegevens waarover 

de Raad beschikt blijkt dat inzake de broer M. A. M. A. de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen op 8 november 2016 een beslissing nam tot weigering van de vluchtelingenstatus en 

tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus en het beroep hiertegen werd verworpen door de 

Raad op 16 maart 2017 bij arrest met nummer 183 923. Wat de broer M. W. betreft, blijkt uit de laatste 

gegevens waarover de Raad beschikt dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen op 1 juli 2008 een beslissing nam tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering 

van de subsidiaire beschermingsstatus en het beroep hiertegen werd verworpen door de Raad op 12 

februari 2009 bij arrest met nummer 22 986 en ook zijn beroep tegen de beslissingen van 1 oktober 

2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten, werd verworpen door de Raad op 22 augustus 2016 bij arrest met nummer 173 410. De 

verzoekende partij weerlegt in geen geval de vaststelling van de gemachtigde dat beide broers geen 

andere procedure tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf lopende hebben, zodat zij niet 

aantoont waarom haar broers haar niet zouden kunnen volgen naar Egypte. Gelet op het voorgaande is 

het dan ook in geen geval onzorgvuldig of kennelijk onredelijk van de gemachtigde om te stellen dat 

beide broers van betrokkene eveneens illegaal in België verblijven en ze samen met betrokkene 

kunnen/dienen het grondgebied te verlaten zodat er van een verbreking van de familiale banden geen 

sprake is en er aldus geen schending van artikel 8 van het EVRM kan vastgesteld worden. Het betoog 

van de verzoekende partij dat zij afhankelijk is van haar broers die ook koptisch christen zijn, zij samen 

wonen en de kosten delen en de motivering dat geen sprake zou zijn van een verbreking van de 

familiale banden niet correct is, kan geen afbreuk doen aan bovenstaande vaststellingen. 

 

Waar de verzoekende partij stelt dat er geen rekening werd gehouden met haar zeer langdurige 

afwezigheid van Egypte en de gemachtigde niet in overweging neemt dat, hoewel zij langdurige banden 

heeft gehad met Egypte, deze ‘actueel’ van een volledig ander niveau zijn dan de banden die zij heeft in 

en met België, wijst de Raad erop dat de gemachtigde uitdrukkelijk ingaat op de bewering van de 

verzoekende partij dat zij de band met Egypte stelselmatig heeft verloren en dat zij er geen sociaal 

netwerk of opvang meer heeft. In de bestreden beslissing wordt opgemerkt dat het zeer onwaarschijnlijk 

lijkt dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het land van herkomst, 

temeer daar zij bij haar asielaanvraag verklaarde dat haar echtgenote, mevrouw A(…) F(…) M(…), en 

haar twee zonen nog in Egypte zouden verblijven. De gemachtigde geeft aan dat ook de ouders, 

schoonouders en 3 broers, volgens haar eigen verklaringen, nog in Egypte zouden verblijven. In de 

bestreden beslissing wordt in dit verband geoordeeld dat betrokkene geen bewijzen voorlegt dat haar 

gezin en familieleden niet langer in Egypte zouden zijn, noch dat zij niet (voor korte tijd) bij haar gezin 

en/of familieleden zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van haar 

aanvraag om machtiging tot verblijf. De verzoekende partij gaat echter in geen geval concreet in op 

deze motivering zodat zij er geen afbreuk aan kan doen. De voormelde vaststellingen van de 

gemachtigde vinden bovendien steun in de stukken van het administratief dossier. De verzoekende 

partij gaf immers op 25 juli 2013 tijdens haar verklaringen in het kader van haar asielprocedure 

inderdaad aan dat onder meer haar echtgenote, twee zonen en drie broers nog in Egypte verblijven. 

Zodoende maakt de verzoekende partij in geen geval aannemelijk dat de motivering van de 

gemachtigde in dit verband onzorgvuldig of kennelijk onredelijk is. Het gegeven dat zij zeer lang afwezig 

is van Egypte en de banden met Egypte volkomen verwaterd zouden zijn, kan geen afbreuk doen aan 

de bovenstaande motivering van de gemachtigde, die overigens steun vindt in de stukken van het 
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administratief dossier, en zij - zoals in de bestreden beslissing wordt aangegeven - geen bewijzen 

voorlegt dat haar gezin en familieleden niet langer in Egypte zouden zijn. 

 

De verzoekende partij betoogt nog dat zij ook heeft aangehaald dat de zeer lange duurtijd om een 

visumaanvraag in te dienen vanuit Egypte eveneens een element uitmaakt dat het voor haar onmogelijk, 

dan wel bijzonder moeilijk maakt om haar aanvraag te doen vanuit haar land van oorsprong of het land 

waar zij gemachtigd is te verblijven. Ze stelt dat wanneer de gemachtigde spreekt over een ‘tijdelijke 

verwijdering’ hiermee evenmin rekening wordt gehouden. De Raad stelt vast dat in tegenstelling tot wat 

de verzoekende partij voorhoudt wel degelijk rekening werd gehouden met het element dat zij stelt dat 

een behandeling van een regularisatieaanvraag een zeer lange tijd in beslag kan nemen en dat de 

gemachtigde uitdrukkelijk aangeeft waarom dit element niet kan aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid. Zo wordt in de bestreden beslissing hieromtrent gesteld dat Egyptenaren die een 

aanvraag indienen via de diplomatiek post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in 

het buitenland ook geconfronteerd worden met dezelfde problemen als die betrokkene aanhaalt en dat 

deze problemen dan ook niet aanzien kunnen worden als een buitengewone omstandigheid terwijl dit 

niet zo is voor andere Egyptische burgers. 

 

Daar waar de verzoekende partij met haar kritiek en met haar betoog blijk geeft van een andere feitelijke 

beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid, wordt erop gewezen dat 

het onderzoek van deze andere beoordeling de Raad uitnodigt tot een opportuniteitsonderzoek, wat 

echter niet tot zijn bevoegdheid behoort. De Raad benadrukt hierbij dat de gemachtigde bij de 

beoordeling van de buitengewone omstandigheden beschikt over een discretionaire bevoegdheid. Het 

loutere feit dat de verzoekende partij het niet eens is met de in casu gemaakte beoordeling, maakt niet 

dat deze beoordeling onzorgvuldig of kennelijk onredelijk zou zijn. 

 

Gelet op bovenstaande vaststellingen, toont de verzoekende partij met haar betoog niet aan dat de 

bestreden beslissing niet zorgvuldig voorbereid zou zijn, zou steunen op verkeerdelijke feitelijke 

gegevens of geen rekening zou zijn gehouden met alle gegevens of dienstige stukken, niet zou steunen 

op deugdelijke motieven, geen feitelijke motivering zou bevatten die evenredig is aan het gewicht van de 

genomen beslissing op basis van de elementen die op het moment van de bestreden beslissing in het 

dossier aanwezig waren of kennelijk onredelijk zou zijn. Een schending van het redelijkheidsbeginsel, 

van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

De verzoekende partij maakt geen schending aannemelijk van artikel 8 van het EVRM, van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

Het enig middel is ongegrond 

 

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

van de bestreden beslissing.  

 

4. 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. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie augustus tweeduizend achttien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


