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 nr. 212 285 van 13 november 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. PENNINGER 

Aspergerijstraat 2 

3600 GENK 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die verklaren van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 

17 januari 2018 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 8 december 2017 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

met 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 de beslissingen van   8 december 2017 houdende een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 14 februari 2018 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 oktober 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

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

voor verzoekers en van advocaat N. VANDENDRIESSCHE, die loco advocaten D. MATRAY en S. VAN 

ROMPAEY verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 4 juli 2017 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf met 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 (hierna de vreemdelingenwet). 

 

Op 8 december 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag 

onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoekers ter kennis gebracht op 18 december 2017. Dit is de 

eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf voor de genaamden, 

 

S, S H, geboren op (…)1977 te Khairpur  (R.R.nr. (0)…) 

+ echtgenote: 

S, U, geboren op (…)1976 te Karachi   (R.R.nr. (0) …) 

Optredend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger voor hun minderjarige kinderen: 

S, A S, geboren op (…)2007 te Karachi   (R.R.nr. (0) …) 

S, A, geboren op (…)2010 te Hasselt   (R.R.nr. (0) …) 

Nationaliteit: Pakistan 

Adres: (…) 

 

opgesteld en ondertekend door de advocaat van de betrokkenen op 04.07.2017, ingediend op 

07.07.2017 (datumstempel van Riemst op de aanvraag), gevolgd door een positieve adrescontrole op 

14.07.2014, 

 

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 betrokkenen de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland.  

 

De elementen van integratie, waaronder de duur van hun ononderbroken verblijf op het Belgische 

grondgebied sedert hun asielaanvraag dd. 25.06.2009, de scholing van de kinderen sedert 2010, hun 

kennis van de Nederlandse taal en hun vrienden- en kennissenkring, - ten bewijze waarvan 

getuigenissen van een buurman, van een buurtbewoner, van de moeder van de verhuurster van het 

appartement, van de huurbaas en van de apotheker worden voorgelegd,- kunnen niet als buitengewone 

omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en 

bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). Daar de aanvraag 

onontvankelijk is, kan niet worden ingegaan op de grond van de zaak. 

 

De betrokkenen wisten immers dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de 

asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. 

 

De verzoekers kwamen in België aan, in het bezit zijnde van hun reispaspoorten voorzien van visa, 

geldig tot 27.06.2009, afgeleverd door het Italiaanse Consulaat te Karachi. Ze verklaarden zich een 1ste 

keer kandidaat vluchteling op 25.06.2009. Op 27.11.2009 nam de Dienst Vreemdelingenzaken de 

beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (verder afgekort tot BGV) 

binnen de 5 dagen, de bijlage 26 quater. De betrokkenen dienden zich in Milaan aan te melden voor 

28.01.2010 daar Italië verantwoordelijk was voor de behandeling van het asielverzoek gezien het feit dat 

de paspoorten van de betrokkenen van Italiaanse visa waren voorzien. De Italiaanse autoriteiten 

hadden zich op 03.112009 akkoord verklaard met de overname. 

Desalniettemin vochten de betrokkenen de beslissing van de bevoegde asielinstantie aan bij de Raad 

voor Vreemdelingenzaken (verder afgekort tot RVV), doch dit beroep werd op 22.01.2010 verworpen.  

Niettegenstaande dit arrest, gaven de betrokkenen nog steeds moedwillig geen gevolg aan het BGV. 
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De duur van deze procedure - namelijk zo'n 6 maanden en 28 dagen - was niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang beschouwd wordt. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan de 

betrokkenen ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000) 

 

Meer zelfs, op 02.04.2014. bijna 5 jaar later, dienden ze opnieuw een asielaanvraag in. Deze 2de 

asielaanvraag werd op 29.04.2015 afgesloten door de RVV met de weigering om aan hen de 

vluchtelingenstatus toe te kennen en de weigering om aan hen subsidiaire bescherming te verlenen. We 

stellen vast dat in deze weigeringsbeslissing het gebrek aan geloofwaardigheid van hun asielrelaas aan 

de kaak wordt gesteld. 

 

"Vooreerst moet opgemerkt worden dat het weinig geloofwaardig is dat u, die toch voldeed aan de eisen 

van uw vervolgers door effectief te stoppen met uw werk als airhostess en uw herkomstregio te verlaten, 

vier jaar na uw vertrek uit Pakistan alsnog door deze onbekende extremisten zou worden gezocht 

omwille van uw vroegere werkzaamheden." 

 

"Daar u uw land verlaten hebt omwille van bedreigingen door extremisten, en ook gezien de ernst van 

de eerdere aanvallen door extremisten, is het redelijk te verwachten dat u pogingen ondernam om na te 

gaan wie u nu juist concreet viseerde. Gezien u en uw man beide hoogopgeleide personen zijn en aldus 

in staat zijn om informatie in te winnen of personen aan te spreken die informatie kunnen verschaffen, 

kan redelijkerwijs verwacht worden dat jullie pogingen zouden ondernemen om meer klaarheid te krijgen 

in wie u nu juist vervolgt (...) Vastgesteld moet worden dat u en uw man weinig interesse tonen in de 

personen die u nog zouden vervolgen. Jullie desinteresse ondermijnt verder de geloofwaardigheid dat u 

en uw gezin actueel nog gezocht zouden worden door moslimextremisten omwille van uw vroegere 

werkzaamheden als airhostess." 

 

"Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat 

u zich in een van de grote Pakistaanse steden vestigt. Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u een 

hoogopgeleide dame bent met een diploma in de kunstwetenschappen. U bent naast het Urdu, Punjabi, 

ook het Engels machtig. Bovendien deed u jarenlang werkervaring op binnen de luchtvaartsector. U 

verbleef in het kader van uw functie op verschillende plaatsen in heel Pakistan. Ook uw echtgenoot 

beschikt over een universitair diploma in computerwetenschappen, spreekt meerdere talen en deed 

werkervaring op als boekhouder, in de computerbrache en binnen de bankwereld. (...) Er mag dan ook 

worden aangenomen dat jullie, die voldoende zelfstandig en intiatiefrijk genoeg zijn om naar Europa te 

reizen, zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan jullie de 

nationaliteit bezitten, in staat zijn om buiten de regio van herkomst in jullie levensonderhoud te 

voorzien." 

 

De duur van deze 2de procedure - namelijk ongeveer 1 jaar en 27 dagen - was ook niet van die aard dat 

ze als onredelijk lang beschouwd wordt. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan de  

betrokkenen ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000) 

 

Na de definitieve afsluiting van hun asielprocedure werd het eerder aan hen afgeleverde BGV met de  

termijn van 1 maand, de bijlage 13 quinquies dd. 03.09.2014, hen betekend dd. 08.09.2014, opnieuw 

uitvoerbaar. Op 11.05.2015 werd aan hen dientengevolge een verlenging toegestaan op dit bevel tot 

21.05.2015. 

 

De betrokkenen hebben daarna tevergeefs hun toevlucht genomen tot meerdere procedures om hun 

verblijf op het Belgische grondgebied te verlengen. 

 

Zo hebben ze 3 aanvragen tot machtiging tot verblijf ingediend op grond van art. 9 ter. 

 

1/- Hun aanvraag dd. 22.12.2009 werd ongegrond gezet daar er geen pathologie weerhouden werd 

waarvoor de betrokkene een behandeling behoefde. Deze beslissing van 01.02.2011 was vergezeld van 

een bevel, de bijlage 13 model B, om het grondgebied uiterlijk op 11.03.2011 te verlaten. 

De beroepen die ze indienden tegen de ongegronde beslissing en tegen het BGV werden door de RVV 

verworpen op 26.05.2011. 

2/- Hun aanvraag dd. 12.05.2011 werd op 07.06.2011 afgesloten met een onontvankelijke beslissing 

omdat het standaard medisch getuigschrift niet beantwoordde aan de voorwaarden. 

3/- Hun aanvraag dd. 12.09.2011 werd op 12.12.2013 afgesloten met een ongegronde beslissing daar 

de medische behandeling van mevrouw toegankelijk en beschikbaar was in herkomstland. 

Het beroep tot nietigverklaring werd door de RVV verworpen dd. 20.11.2014. 
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De duur van een dergelijk regularisatieverzoek vormt echter geen criterium voor een 

verblijfsregularisatie. Het attest van immatriculatie, verkregen na de ontvankelijkheid van de aanvraag in 

het kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9 ter, wordt enkel beschouwd 

als een proceduredocument dat bewijst dat een aanvraag om machtiging tot verblijf om medische 

redenen ontvankelijk werd verklaard. De betrokkenen werden op geen enkel moment van hun verblijf in 

het Rijk gemachtigd tot verblijf. Zij verkozen, ondanks de vele weigeringsbeslissingen, om geen gevolg 

te geven aan de talrijke bevelen om het grondgebied te verlaten, die hen betekend werden, en verblijven 

sindsdien op illegale wijze in België. Uit een dergelijk irregulier verblijf kunnen geen rechten geput 

worden met het oog op het afleveren van een machtiging tot verblijf. 

 

Daarnaast hebben de betrokkenen reeds tot 3 maal toe hun toevlucht genomen tot een aanvraag tot  

machtiging op grond van art. 9 bis: 

 

1/- Hun aanvraag dd. 30.10.2014 en 05.02.2015 werd afgesloten met een onontvankelijke beslissing dd. 

13.05.2015, hen betekend dd. 06.06.2015 

 

2/- Hun aanvraag dd. 16.06.2015 werd rechtstreeks gericht aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Op 

07.07.2015 heeft onze dienst een schrijven gericht naar hun advocaat waarin werd medegedeeld dat 

geen gevolg kon worden gegeven aan de aanvraag aangezien deze niet werd ingediend bij de 

burgemeester van de plaats van verblijf van de betrokkenen zoals wettelijk voorgeschreven. 

 

3/- Hun aanvraag dd. 21.10.2015 werd op 18.01.2016 afgesloten met een onontvankelijke beslissing 

vergezeld van een BGV met een termijn van 7 dagen, hen betekend dd. 25.01.2016. 

 

Voorliggend verzoekschrift is dus de 4de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van art. 9 bis op 

rij! 

 

Ondanks de negatieve beslissing van de bevoegde asielinstanties aangaande hun beweerde vrees voor 

een terugkeer naar het herkomstland, en ondanks alle andere weigeringsbeslissingen, volharden de 

verzoekers in voorliggend schrijven in hun beweerde vrees voor een terugkeer naar het herkomstland.  

 

Desbetreffende worden de volgende stukken aangebracht: 

- P.V. dd. 17 & 18.03.2011 en het schrijven dd. 28.06.2011 waarin meegedeeld wordt dat de klacht werd 

geseponeerd wegens onvoldoende bewijzen en een kopie van het Nederlandse paspoort van de neef  

en een andere met zelfde familienaam alsook foto's van die neef 

- Amnesty International verslag dd. 04.09.2009 inzake Jirga ("Proceedings continue till a solution 

mutuallly agreeable to both parties is found. Met als doel "a conciliation brought about by restoring a 

balance disturbed by an offence." (...) In Pakistan Jirga System still runs parallel with the state judiciary 

system despite a ban imposed on it by the Sindh High Court.") - Request to provide police protection  

and legal action against terrorists/culprits dd. 11.02.2009 

 -10.02.2011 de ontslagbrief van mevrouw wegens ongewettigde afwezigheid 

- dd. 18.01.2011 een beëdigde verklaring van de vader van de verzoeker 10.04.2014 een klacht door 

zijn vader ingediend in het herkomstland in de afwezigheid van de betrokkenen die in België wonen en 

zijn getuigenis dat de betrokkenen zullen geëxecuteerd worden bij terugkeer 

- nieuwe originele stukken die niet aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen (doorgaans afgekort tot CGVS) overhandigd werden, documenten opgesteld in een vreemde 

taal? 

 

Nochtans kan het indienen van onderhavig regularisatieverzoek geen soort "hoger beroep" vormen 

tegen de afwijzing van de asielaanvraag of de weigering van de vraag om toekenning van de subsidiaire 

beschermingsstatus of tegen een verwijderingsbeslissing, of tegen een verwijderingsbeslissing, nadat  

de betrokkenen reeds alle geëigende beroepsmogelijkheden uitgeput hebben. 

 

Derhalve dient in deze context benadrukt te worden dat, wat hun beweerde vrees voor een terugkeer  

betreft, de vorige beslissingen inhoudelijk stand houden. 

 

In het RVV-arrest nr. 168429 dd. 26.05.2016 inzake de onontvankelijke beslissing dd. 18.01.2016 

betreffende hun 3de verzoekschrift in het kader van art. 9 bis, werd met betrekking tot hun vrees voor 

een terugkeer naar het herkomstland, vooreerst gesteld dat de asielmotieven reeds grondig onderzocht 
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werden door de bevoegde asielinstanties en er wordt gewezen op de 2 geweigerde asielaanvragen. 

Voorts was de RVV van oordeel dat: 

  

"Door te poneren dat ze werkelijk onmogelijk kunnen terugkeren naar hun land van oorsprong tonen 

verzoekers geen schending aan van artikel 3 EVRM." 

"Verzoekers kunnen de bestreden beslissing dan ook niet aan het wankelen brengen door simpelweg 

opnieuw te verwijzen naar de problemen in Pakistan die zouden voortvloeien uit verzoeksters 

tewerkstelling als airhostess en in dit verband opnieuw een omvangrijke bundel stukken toe te voegen 

aan hun verzoekschrift, waarbij zij zelfs niet de moeite nemen om ernaar te verwijzen in het 

verzoekschrift, laat staan ze nader toe te lichten. Het staat verzoekers vrij om hun problemen en stukken 

voor te leggen aan de gespecialiseerde asielinstanties die kunnen nagaan of er nieuwe elementen zijn. 

Derhalve werden de vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring verworpen dd. 26.05.2016 

 

In het RW arrest nr. 168428 dd. 26.05.2016 inzake het BGV dd. 18.01.2016 komen dezelfde elementen 

naar voor. 

 

"Er kan geen geloof worden gehecht aan het feit dat zij actueel nog zouden worden gezocht door 

moslimextremisten omwille van verzoeksters vroegere werkzaamheden als airhostess, en vastgesteld 

dat zij in geval van terugkeer naar Pakistan over een intern hervestigingsalternatief beschikken om de 

moslimextremisten die hen in 2009 in hun thuisstad Karachi lastig vielen, te ontlopen. De door 

verzoekende partijen per schrijven dd. 01.04.2015 aan de Raad overgemaakte stukken zijn niet van 

aard afbreuk te doen aan de grond in de beschikking en de in de bestreden beslissingen gedane 

vaststellingen. Daargelaten de vaststelling dat de door verzoekende partijen bijgevoegde vertalingen 

niet voor eensluidend zijn verklaard, stelt de Raad vast dat de door hen bijgebrachte en in de 

bijgevoegde inventaris als "politierapport dd. 11.04.2014," "politierapport dd. 10.04.2014" en 

"klachtindiening dd. 11.04.2014" aangeduide documenten geen originele betreffen, doch slechts kopieën 

ervan. Aan gemakkelijk door knip-en plakwerk te manipuleren fotokopieën wordt echter geen 

bewijswaarde gehecht (cfr. RvS. 24.03.2005 nr. 142.624, RvS. 25.06.2004 nr. 133.135). Daarenboven 

dient te worden benadrukt dat ongeloofwaardige verklaringen niet zonder meer geloofwaardig worden 

door het neerleggen van documenten, gelet op het feit dat documenten in deze enkel een 

ondersteunende werking hebben, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een 

coherent en consistent relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen documenten niet de 

geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. Verzoekende partijen tonen 

bovendien met die politierapporten en de klachtindiening van 2015, en met de overige bij hun schrijven 

dd. 01.04.2015 gevoegde documenten, krantenuittreksels omtrent de mensenrechtensituatie en geweld 

in Pakistan en rapporten van de provincieraden (...) niet aan en maken geenszins in concreto 

aannemelijk dat zij zich in Pakistan niet elders buiten hun thuisstad Karachi kunnen vestigen om de 

moslimextremisten die hen er in 2009 lastig vielen te ontlopen. (...) Een verwijzing naar algemene 

rapporten en artikels volstaat niet om aan te tonen dat men (overal op het gehele grondgebied) in zijn 

land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem/haar betreft een reëel risico 

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. 

 

Gezien het bovenstaande, kunnen de betrokkenen niet opnieuw hun aanvraag steunen op hun gekende 

asielrelaas en de daarmee samenhangende stavingstukken. 

 

Zij beweren nu in voorliggend verzoekschrift, hun 4de aanvraag op grond van art. 9 bis dat - de neef van 

verzoeker, die bij hen was komen inwonen, R. P. hun zoon zou mishandeld hebben. Ze vermoeden dat 

hij hem slaappillen gaf. Het betrof kruidenpillen. Inmiddels heeft die neef de woning   verlaten. De 

verzoekers hebben klacht neergelegd bij de politie. Verder beweren ze dat de vader en broers van de 

neef in het herkomstland een "Jirga" procedure lastens verzoeker hebben opgestart omdat hun 

beschuldigingen de eer van de neef zouden aangetast hebben. Gezien de macht van deze familie 

vrezen de verzoekers bij een terugkeer de veroordeling van de Jirga, buiten de controle van het 

Pakistaans gerecht. Een terugkeer "incognito" zou niet mogelijk zijn gezien de familiale banden. 

 

De neef van de betrokkene zou aan het plassertje van hun zoontje hebben gekrabd, nadat het kleintje 

had geklaagd over jeuk? De verzoeker, noch zijn echtgenote hebben zelfgezien dat de neef hun kind 

zou hebben pijn gedaan of aangeraakt op intieme plaatsen. Deze geschiedenis dateert van de periode 

tussen 08.01.2011 en 12.03.2011. 

In antwoord op deze nieuwe motivering van een vrees voor een terugkeer naar het herkomstland, dient 

opgemerkt te worden dat hun klacht door het gerecht zonder gevolg werd geklasseerd wegens  

onvoldoende bewijs. Van de pillen werd geen spoor teruggevonden in de urine van het kind. 
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Het is dan ook behoorlijk ongeloofwaardig dat een dergelijke zaak, met mensen die in België verblijven 

en die in België zou hebben plaatsgevonden, en die door het Belgische gerecht geseponeerd werd, het 

voorwerp zou uitmaken van een Jirga-procedure in Pakistan. 

Het is daarentegen eerder aannemelijk dat de neef de eigen familie niet zou hebben ingelicht, in een 

poging om zijn eigen eer te vrijwaren van eventuele schande. 

Dat ook de betrokkenen zelf voorzichtig zouden zijn in het communiceren met familieleden in het 

herkomstland, is al even aannemelijk, daar die man, die zij beschuldigen, deel uitmaakt van de eigen 

familie. De moeder van de verzoeker hoort bij de familie P.o. 

Meer nog, uit het proces-verbaal dd. 18.03.2011 met het P.V.nr. TG.(…)/2011 dat de betrokkenen zelf 

voorlegden, blijkt dat mijnheer zijn neef er de eerste keer zelfs niet op wou aanspreken, uit schrik dat die 

kwaad zou worden en dat hij hen uit de woning zou zetten. 

De inspecteur van de politie vroeg hem daarop wat er belangrijker was, een dak boven zijn hoofd of de 

gezondheid van zijn kind. De betrokkene antwoordde dat dit een moeilijke vraag was. Hij wou geen 

problemen krijgen met zijn neef. 

De inspecteur vroeg nog waarom hij pas zo laat met de feiten van seksueel misbruik afkwam. Hij 

antwoordde dat hij dit vergeten was, dat dit element in een gesprek met zijn vrouw naar boven kwam, en 

dat hij het daarom bij het volgende gesprek ter kennis heeft gebracht. En ja, in het proces-verbaal van 

eerdere datum, nr. TG.(…)/2011 dd. 17.03.2011 heeft de betrokkene helemaal geen melding gemaakt 

van vermoedelijke seksuele handelingen. Wel wordt er melding gemaakt van een conflict over de 

woning, daar de neef zou gezegd hebben dat hij ervoor ging zorgen dat zij het huis moesten verlaten. In 

strijd met de traditie die stelt dat een kind in familiale kring wordt opgevoed, had mevrouw verboden dat 

haar kind een stukje chocolade, gegeven door de neef, mocht verorberen. En de neef kloeg dat hij niet 

langer met het kind mocht praten. 

In deze context moet opgemerkt worden, dat de betrokkene pas verklaringen aflegde tegenover de  

politie nadat de verzoekers hadden gepoogd om een aparte woning te bekomen bij het OCMW, dat niet 

op hun vraag wou ingaan met de opmerking dat ze eerst naar de politie moesten. De wens om een   

aparte eengezinswoning te bekomen van het OCMW, lijkt onderliggend aan de basis te liggen van het 

conflict. Mevrouw stelde zelf dat de neef zich vaak ongepast gedroeg. Wanneer zij bijvoorbeeld in de 

zeer kleine keuken aan het afwassen was, dan kwam die neef helpen. Voor haar kwam het over alsof hij 

haar constant opzocht en in haar buurt wou zijn. (zie P.V.nr. TG.(…)/2011 dd. 17.03.2011). De politie-

inspecteur, die tot de kern van de zaak wou komen, vroeg meer uitleg omtrent het aanraken van het 

plassertje, doch mevrouw antwoordde dat ze daar eigenlijk niet heel duidelijk op kon antwoorden. Haar 

zoontje had haar gezegd, toen ze het onderwerp "plassertje" zelf ter sprake bracht, hem aanlerend dat 

niemand daaraan mocht komen, dat de neef hem had gekrabd omdat hij jeuk had. 

Uit de processen-verbaal komt naar voor dat niet zozeer de verzoeker, doch eerder de verzoekster, 

moeite had om samen met de neef van haar man in één woning te verblijven. Op de vraag van de 

inspecteur of haar echtgenoot zijn neef had aangesproken, antwoordde ze dat ze hier niet met 

zekerheid op kon antwoorden. 

 

Uit het voorafgaande blijkt dat de feiten, als het al feiten zijn?, onvoldoende zwaarwichtig zijn, anders 

zou de betrokkenen zelf wel anders tegen de zaak hebben aangekeken en andere verklaringen hebben 

afgelegd desbetreffende. 

 

Wat er ook van zij, het conflict in België is van de baan, daar de neef blijkbaar naar Nederland 

vertrokken is. 

 

De elementen die hier nu worden aangehaald als reden om de terugkeer naar het herkomstland te 

vrezen, dateren van 2011. Er is reeds zoveel tijd overgegaan, dat het totaal niet meer aannemelijk is dat 

deze geschiedenis nog zou opgerakeld worden in het herkomstland. De zaak is totaal niet meer actueel 

en alle betrokkenen hebben er belang bij, gezien de familiale verwantschap en het gebrek aan 

zwaarwichtigheid, om de zaak met rust te laten. 

 

Toegevoegde stukken in de bijlagen inzake de beweerde vrees voor een terugkeer naar het 

herkomstland, vermogen niet om de geloofwaardigheid van dat ongeloofwaardig relaas inzake die vrees 

te herstellen. 

 

Hoe dan ook, uit die door henzelf voorgelegde stukken blijkt dat de jirga geen uitspraak doet, zonder de 

aanwezigheid van de betrokkenen zelf. En die laatsten beschikken volgens de asielinstanties minstens  

over een intern hervestigingsalternatief. Aldus hoeven ze niet te vrezen voor een uitspraak van de jirga. 
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Een terugkeer "incognito" zou echter niet mogelijk zijn gezien de familiale banden, beweren de 

verzoekers. De raadsheer van de betrokkenen haalt aan dat zij financieel onderhouden worden door  

hun familie in Pakistan. Dat dit een zware last is voor de familie, die hen onvoorwaardelijk en gedurende 

jaren financieel steunt. Ten bewijze hiervan worden overschrijvingsbewijzen van duizenden euro's 

voorgelegd. 

Dit is zeer opmerkelijk, en in tegenspraak met reeds gekende elementen uit het dossier, waaruit blijkt 

dat de verzoekers intentioneel de Belgische overheid wensen te misleiden, en dit bedrieglijk opzet kan 

hen niet in dank worden afgenomen. 

 

Uit het arrest van de RVV nr. 168429 dd. 26.05.2016 inzake de onontvankelijke beslissing op grond van 

art. 9 bis dd. 18.01.2016, blijkt dat de betrokkenen beweerden niemand meer te hebben in het 

herkomstland op wie ze zouden kunnen rekenen. 

 

"Verzoekers wensen te benadrukken dat verzoeksters vader gestorven is op 10.11.2015. Haar broers  

en haar zuster hebben geen contact meer met verzoekster omwille van haar problemen in Pakistan. 

Verzoekers vader is 73 jaar oud. Hij werd zelf ook bedreigd en verzoeker weet niet waar hij momenteel 

is. Verzoekers broer heeft zijn eigen familie en kan verzoekers gezin niet onderhouden." 

 

Het is alvast goedkoper voor Pakistani in Pakistan, met aldaar gegenereerde inkomsten, met 

"bescheiden middelen," om een verwant gezin in Pakistan te onderhouden, dan wanneer dat gezin in 

België verblijft, gezien de hogere kostprijs in België om in het levensonderhoud te voorzien. 

Wat er ook van zij, dit neemt niet weg dat de verzoekers niet aantonen dat ze niet in staat zouden zijn 

om in het herkomstland zelf arbeid te verrichten en te voorzien in de levensbehoeftes van het gezin. 

Zoals hierboven reeds geciteerd, vermeldde de RVV in haar weigeringsbeslissing inzake de 2de 

asielaanvraag dd. 29.04.2015 uitdrukkelijk dat het geen probleem kon zijn voor de betrokkenen om in 

het herkomstland een job te vinden, met vermelding van de reden waarop dit oordeel gebaseerd was. 

De verzoekers zelf verwijzen in huidig verzoekschrift naar zijn IT-specialisatie in Pakistan in een bank en 

zijn uitgebreide kennis van verschillende talen, en haar ervaring als airhostess. 

 

Het arrest van de RVV nr. 168429 dd. 26.05.2016 inzake de onontvankelijke beslissing op grond van 

art. 9 bis dd. 18.01.2016 verwoordde het zo: 

 

De Raad "ziet niet in waarom verzoekers als volwassen personen een beroep moeten doen op 

familieleden om terug te keren naar Pakistan omdat zij zes jaar in België hebben verbleven. Alleszins 

brengen zij niets in tegen de bestreden beslissing waar deze stelt, "Ook kunnen betrokkenen 

desgewenst een beroep op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te 

verkrijgen voor een terugreis. De IOM beschikt immers over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft 

een duurzame terugkeer naar en re-integratie 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." 

 

Deze beslissing kan niet anders dan in herhaling vallen wat betreft reeds geformuleerde motiveringen 

die stand houden. 

 

Inzake de vrees voor een terugkeer wordt ook nog een oud rapport van Amnesty International dd. 

04.09.2009 betreffende de algemene toestand in het herkomstland aangebracht zonder een individueel  

risico aan te tonen op persoonlijk gevaar bij een eventuele terugkeer. Ten overvloede wordt opgemerkt 

dat de betrokkenen niet verplicht worden om terug te keren naar de regio vanwaar zij afkomstig zijn daar 

het hen vrij staat om zich elders in Pakistan te vestigen, waarbij ze zelf kunnen kiezen om de familie in 

Pakistan al dan niet te verwittigen van hun terugkeer. 

 

Daarenboven verwijst de inventaris naar nieuwe originele stukken die niet aan de bevoegde 

asielinstanties overhandigd werden. Dit betreft documenten opgesteld in een vreemde taal, mogelijks 

verband houdende met hun vrees voor terugkeer? 

Bevreemdend is dat in de aanvraag zelf geen gewag wordt gemaakt over deze nieuwe stukken. Indien 

die stukken werkelijk van zo'n belang zouden zijn, dan kan men toch redelijkerwijze verwachten dat de 

betrokkenen de inhoud ervan concreet zouden omschrijven/parafraseren/citeren in hun verzoekschrift, 

wat echter niet het geval is. En waarom hebben ze nagelaten om deze stukken dan ten gepasten tijde of 
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in een nieuwe asielaanvraag voor te leggen aan de bevoegde asielinstanties, die over alle knowhow 

beschikken om dergelijke stukken te bestuderen. Evenmin worden de nieuwe stukken vertaald, laat 

staan dat er voor eensluidende verklaarde vertalingen worden voorgelegd. Indien de betrokkenen zelf 

niet meer moeite doen, dan kan onze dienst niet anders dan concluderen dat het aanbieden van deze 

stukken via de inventaris, op zich onvoldoende is om hun ongeloofwaardig bevonden relaas alsnog te 

voorzien van de vereiste geloofwaardigheid. 

 

In casu brengen we het RVV-arrest nr. 168429 dd. 26.05.2016 inzake hun onontvankelijke beslissing 

dd. 18.01.2016 in herinnering, aangezien er zich toen reeds een gelijkaardig probleem voordeed. 

"Verzoekers kunnen de bestreden beslissing dan ook niet aan het wankelen brengen door simpelweg 

opnieuw te verwijzen naar de problemen in Pakistan die zouden voortvloeien uit verzoeksters 

tewerkstelling als airhostess en in dit verband opnieuw een omvangrijke bundel stukken toe te voegen 

aan hun verzoekschrift, waarbij zij zelfs niet de moeite nemen om ernaar te verwijzen in het 

verzoekschrift, laat staan ze nader toe te lichten. Het staat verzoekers vrij om hun problemen en stukken 

voor te leggen aan de gespecialiseerde asielinstanties die kunnen nagaan of er nieuwe elementen zijn" 

Derhalve werden de vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring verworpen dd. 26.05.2016 

 

Ook in huidig verzoekschrift worden stukken aangebracht die helemaal niet nader worden toegelicht. 

Derhalve gaat hier dezelfde redenering op. 

 

Huidige beslissing verplicht de verzoekers helemaal niet om terug te keren naar de regio vanwaar zij  

afkomstig zijn. Het staat hen vrij om zich met het gezin om het even waar in het herkomstland, of in een 

derde land naar keuze te vestigen. 

 

Er kan dus niet worden besloten tot een mogelijke schending van art. 3 EVRM. 

 

De verzoekers stellen dat hun Pakistaanse identiteitsdocumenten niet meer geldig zijn. Onze dienst 

weet uit ervaring dat vreemdelingen die zelfs over geen enkel identiteitsbewijs beschikken, regelmatig 

door de vertegenwoordiging van hun autoriteiten in België in het bezit worden gesteld van een geldig 

paspoort, nadat zij de vereiste administratieve stappen hebben gezet. In het geval van de betrokkenen 

is dit niet zo moeilijk, daar zij wel in het bezit zijn van hun reispaspoorten met verstreken 

geldigheidsduur, ten bewijze van hun identiteit met inbegrip van hun nationaliteit. Daarnaast beschikken 

ze nog over hun identiteitskaarten, hun huwelijksakte enz.  

Het is dus aan de betrokkenen zelf om zich in contact te stellen met hun autoriteiten en om zich 

administratief in regel te stellen. Een dergelijk argument kan niet worden weerhouden als buitengewone 

omstandigheid die een terugkeer naar het herkomstland in de weg zou staan. 

 

De betrokkenen argumenteren dat ze hun verblijfplaats in België hebben, dat ze hier ononderbroken 

verblijven sedert hun asielaanvraag op 25.06.2009 en dat hun kinderen sedert 2010 school lopen. 

 

Uit de historiek van het dossier, hierboven uit de doeken gedaan, mogen ruimschoots zijn gebleken dat 

de verzoekers zelf aan de basis liggen van hun lang verblijf door talrijke procedures op te starten, 

telkens met een negatief resultaat als gevolg. Zij hebben moedwillig verzaakt aan de verplichting om 

gevolg te geven aan de verschillende bevelen om het grondgebied te verlaten, die aan hen betekend 

werden. Ze hebben zich moedwillig verder genesteld op het grondgebied, waarbij ze hun kinderen lieten 

school lopen. Het leeuwendeel van de integratie vond plaats tijdens irregulier verblijf. Ze proberen nu 

om die integratie en die scholing van hun kinderen aan te wenden om de Belgische overheid voor 

voldongen feiten te plaatsen, wat hen niet in dank kan worden afgenomen. 

 

De verzoekers wisten dat de scholing slechts tijdelijk was, in afwachting van een definitieve uitspraak in 

hun asielprocedure. 

Uit het dossier blijkt enkel dat aan de kinderen hun recht op scholing op geen enkele wijze werd 

ontzegd. Bovendien vergt de scholing klaarblijkelijk geen bijzonder onderwijs. Er worden getuigenissen 

aangebracht van de kleuterleiders van de 1ste en 2de kleuterklas aangaande het dochtertje en de 3de 

kleuterklas alsook de leerkrachten van het 1ste en 2de leerjaar en een schrijven ondertekend door de 

schooldirecteur. 

 

Dit neemt niet weg dat het de verzoekers zelf zijn die de huidige situatie en de schade waarop ze zich 

beroepen, aan zichzelf te wijten hebben. 

De aanvragers halen aan dat ze thuis Urdu spreken, doch dat de kinderen deze taal niet kunnen 

schrijven en lezen en daardoor in het herkomstland een achterstand zullen hebben, niet alleen op het 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

vlak van Urdu, doch ook op het vlak van Sindhi en Arabisch (met totaal andere schriftsystemen) en 

Engels. Binnen enkele jaren zouden de kinderen nog een grotere achterstand oplopen daar kinderen in 

Pakistan in de toekomst ook Chinees zullen moeten leren. De verzoekers vrezen dat hun kinderen 

bijgevolg bij een terugkeer een schooljaar zouden verliezen. Dit probleem is zeer relatief. Kan men 

spreken van het verlies van een schooljaar, wanneer dit schooljaar gebruikt wordt om aan een kind 

nieuwe talen aan te leren? Ons inziens niet, zoals reeds bleek in de eerdere onontvankelijke beslissing 

dd. 13.05.2015. 

 

Het schoolgaan van de kinderen is enkel bedoeld om hun ontwikkeling tijdens de hangende procedures 

zo normaal als mogelijk te laten verlopen. Dat de kinderen naar school gingen tijdens een  

asielprocedure en een ontvankelijke aanvraag 9ter, kan niet als buitengewone omstandigheid 

ingeroepen worden. Evenmin dat het kind S. A. S. logotherapie volgde om de taalachterstand in te 

halen. Betrokkenen maken niet duidelijk wat hen belemmert eventueel tijdelijk terug te keren naar het 

land van herkomst om zich aldaar tot de Belgische ambassade te richten. Betrokkenen tonen ook niet 

aan dat de kinderen in het land van herkomst geen verdere scholing zouden kunnen volgen. 

Integendeel, betrokkenen geven aan dat scholing mogelijk is, maar dat het schoolstelsel totaal 

verschillend is van het Belgische schoolstelsel. Betrokkenen tonen niet aan dat dit een onoverkomelijk 

probleem is met nadelige gevolgen voor de kinderen. Dat de kinderen vanaf jonge leeftijd meertalig zijn, 

biedt hen een voordeel, eerder dan een nadeel. Er is het voordeel dat iemand later vaardiger zal zijn om 

meer talen te leren en gemakkelijker tot goede uitspraak zal komen. Vroege taalverwerving biedt ook 

een cultureel voordeel doordat de kans groter is dat men meer open zal staan voor taaldiversiteit. Dit 

bevordert dan weer sociale cohesie en cultureel begrip. Door het leren van vreemde talen beseffen 

kinderen meer van andere culturen en culturele groepen waar andere talen worden gebruikt en waar 

andere taalnormen heersen. Hiermee leren rekening houden laat kinderen toe beter samen te leven met 

anderen. De hierboven aangehaalde voordelen hebben op lange termijn ook een economische 

meerwaarde. Kennis van talen biedt m.a.w. economische perspectieven. De kinderen kunnen ook later 

zelf beslissen via een studentenvisum naar België te komen om hier verder te studeren. Maar 

momenteel wordt niet aangetoond dat het schoolgaan in Pakistan niet verdergezet zou kunnen worden, 

noch dat dit nadelige gevolgen zou hebben voor de kinderen." 

 

De kinderen zullen dus eerder voordelen ondervinden van hun vorming tot meertalige personen, dan dat 

dit hun integratie daadwerkelijk in de weg zou staan. De verzoekers menen blijkbaar zelf dat hun 

zogenaamde achterstand op een schooljaar weggewerkt zal zijn. Het is in het voordeel van de kinderen 

dat ze mogelijks in de toekomst ook nog de kans krijgen om Chinees te leren. 

 

En zelfs indien de kinderen een schoolachterstand zouden hebben in Pakistan, dan nog bestaat steeds  

de mogelijkheid dat de ouders hun kinderen bijstaan, gezien zijzelf hoogopgeleid zijn, of de ouders  

kunnen zorgen voor privé-bijlessen. 

 

Hun 2 kinderen zijn nog jong, en kunnen zich bijgevolg, mits de begeleiding van hun ouders, integreren 

in het herkomstland. Het is niet zo dat ze hier gedurende de belangrijke jaren van hun puberteit 

zodanige banden zouden hebben ontwikkeld, dat huidige beslissing niet langer te verantwoorden zou 

zijn. Die puberteit is immers nog niet aangebroken. Het ene kind is 10 jaar oud, het andere 7 jaar. Ze 

kunnen zich bedienen van hun thuis aangeleerde kennis van het Urdu om banden aan te knopen met 

leeftijdsgenoten. 

 

Wat het aangehaalde art. 3 van het Verdrag van de Rechten van het Kind betreft, dient te worden 

opgemerkt dat het Hof van Cassatie gesteld heeft dat art. 3 geen directe werking heeft in de Belgische 

rechtsorde. Bovendien heeft de Raad van State gesteld dat dit Verdrag in zijn geheel geen directe 

werking heeft. (Raad van State, arrest nr. 100.509 van 31/10/2001). Een verwijdering schaadt het hoger 

belang van de minderjarige kinderen niet. Het is immers in het belang van de kinderen dat de familiale 

cel niet verbroken wordt en dat zij samen met hun ouders, die de wettelijke vertegenwoordigers zijn van 

de kinderen en met wie zij een gezin vormen, gevolg geven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

De verzoekers proberen hun banden met België aan te halen, meer bepaald aan de hand van de 

scholing van de kinderen, doch ook verwijzend naar hun vrienden - en kennissenkring, ten bewijze 

waarvan getuigenissen van een buurman, van een buurtbewoner, van de moeder van de verhuurster 

van het appartement, van de huurbaas en van de apotheker worden voorgelegd. Doch in casu dient een 

belangenafweging te gebeuren, waarbij de door de verzoekers zelf aangetoonde familiale banden in het 

herkomstland doorwegen, alsook de beroepsmogelijkheden waarover ze aldaar beschikken om aldus in 
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te staan voor het levensonderhoud van hun gezin. In België is het hen niet toegestaan om tegen 

betaling arbeidsprestaties te leveren. De integratie in het socio-economische leven, zoals die naar voor 

komt uit de stukken, is onvoldoende om te kunnen zeggen dat zij een zelfs tijdelijke terugkeer naar het 

herkomstland in de weg zou staan. Ten overvloede wordt hieraan toegevoegd dat uit de processen-

verbaal dd. 17 en 18.03.2011 zelfs blijkt dat de verzoekers, zowel mijnheer als mevrouw, zich hebben 

laten bijstaan door een beëdigd tolk, wat duidt op hun gebrek aan kennis van de Nederlandse taal. 

 

De betrokkenen dienen de Belgische wetgeving te respecteren. De vereiste om een vraag tot 

machtiging van verblijf in te dienen via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats 

of de plaats van oponthoud in het buitenland, is geen loutere formaliteit. De bescherming van de 

openbare orde en de voorkoming van strafbare feiten, zoals illegaal verblijf en/of zwartwerk worden door 

middel van dit principe beoogd. De betrokkenen bouwen de hele redenering rond het nadeel dat dit voor 

hen oplevert, terwijl zij het bedoelde voordeel enkel bekomen hebben ingevolge een precair verblijf 

volgend op 2 afgewezen asielprocedures en 6 geweigerde aanvragen om machtiging tot verblijf. Er is 

geen sprake van een wettig nadeel wanneer een integratieproces in de Belgische samenleving wordt 

onderbroken ten aanzien van een vreemdeling zonder verblijfsrecht, zoals in casu. 

 

De elementen ten gronde, opgesomd in de rubriek met de titel "Gegrondheid van de aanvraag,"  

waaronder de duur van hun verblijf, hun verblijf met attest van immatriculatie in het kader van de 

aanvraag 9 ter en de daarmee gepaard gaande integratie, de gevolgde taalcursussen en de 

inburgeringscursus, hun kennis van de Nederlandse taal, hun Belgische vrienden- en kennissenkring in 

Riemst, de opbouw van hun sociaal netwerk in België, terwijl ze dat kwijt zijn in Pakistan, dat hun 

dochter in België is geboren en nooit in het herkomstland geweest zijn, dat een gedwongen terugkeer 

naar Pakistan een onmenselijke behandeling zou zijn in de zin van het EVRM inhouden, hun 

geponeerde werkwilligheid met verwijzing naar zijn IT-specialisatie in Pakistan in een bank en zijn 

uitgebreide kennis van verschillende talen, en haar ervaring als airhostess, hebben zoals reeds door 

hun raadsheer werd aangegeven, betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld.  

 

Aangezien de aanvraag onontvankelijk is, kan niet worden ingegaan op de elementen ten gronde.” 

 

Op 8 december 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor eerste verzoeker de 

beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoeker ter kennis gebracht op 

18 december 2017. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:  

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer, de genaamde: 

 

Naam, voornaam:  S., S. H. 

geboortedatum:   (…)1977 

geboorteplaats:  Khairpur 

nationaliteit:   Pakistan 

 

wordt het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten evenals het grondgebied van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven, 

 

onmiddellijk (0 dagen) na de kennisgeving. 

 

    REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

º Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

 De betrokkene legt geen geldig paspoort voor dat voorzien is van een geldig visum. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 
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º 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing 

tot verwijdering gevolg heeft gegeven: 

De betrokkene werd reeds meermaals het voorwerp van een bevel om het grondgebied te verlaten, 

nml. o.a. op: 

- 27.11.2009, de datum van de beslissing en de kennisgeving van de bijlage 26 quater met een 

termijn van 5 dagen, aangevochten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (verder afgekort 

tot RVV), doch dit beroep werd dd. 22.01.2010 verworpen, 

- Na de definitieve afsluiting van zijn asielprocedure volgend op zijn 2de asielaanvraag, werd het 

eerder aan hem afgeleverde bevel om het grondgebied binnen de maand te verlaten, de bijlage 13 

quinquies dd. 03.09.2014, hem betekend dd. 08.09.2014, opnieuw uitvoerbaar. Op 11.05.2015 werd 

aan hem dientengevolge een verlenging toegestaan op dit bevel tot 21.05.2015. 

 - dd. 22.12.2009 bijlage 13 model B uiterlijk 11.03.2011 dd. 01.02.2011 

- dd. 18.01.2016 bevel om het grondgebied binnen de 7 dagen te verlaten. De betrokkene tekende 

beroep in tegen deze beslissing, doch de beslissing werd bevestigd door het RVV arrest nr. 168428 

dd. 26.05.2016.” 

 

Op 8 december 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor tweede verzoekster en de 

kinderen de beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekster ter kennis 

gebracht op 18 december 2017. Dit is de derde bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als 

volgt:  

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

Mevrouw, de genaamde: 

 

Naam, voornaam:  S., U. 

geboortedatum:   (…)1976 

geboorteplaats:  Karachi 

nationaliteit:   Pakistan 

 

wordt het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten evenals het grondgebied van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven, 

 

onmiddellijk (0 dagen) na de kennisgeving. 

 

    REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

º Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft zij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

 

 De betrokkene legt geen geldig paspoort voor dat voorzien is van een geldig visum. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

º 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing 

tot verwijdering gevolg heeft gegeven: 

De betrokkene werd reeds meermaals het voorwerp van een bevel om het grondgebied te verlaten, 

nml. o.a. op: 

- 27.11.2009, de datum van de beslissing en de kennisgeving van de bijlage 26 quater met een 

termijn van 5 dagen, aangevochten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (verder afgekort 

tot RVV), doch dit beroep werd dd. 22.01.2010 verworpen, 

- Na de definitieve afsluiting van zijn asielprocedure volgend op zijn 2de asielaanvraag, werd het 

eerder aan hem afgeleverde bevel om het grondgebied binnen de maand te verlaten, de bijlage 13 

quinquies dd. 03.09.2014, hem betekend dd. 08.09.2014, opnieuw uitvoerbaar. Op 11.05.2015 werd 

aan hem dientengevolge een verlenging toegestaan op dit bevel tot 21.05.2015. 

 - dd. 22.12.2009 bijlage 13 model B uiterlijk 11.03.2011 dd. 01.02.2011 
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- dd. 18.01.2016 bevel om het grondgebied binnen de 7 dagen te verlaten. De betrokkene tekende 

beroep in tegen deze beslissing, doch de beslissing werd bevestigd door het RVV arrest nr. 168428 

dd. 26.05.2016.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste en tweede middel voeren verzoekers de schending aan van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.  

 

Ter adstrueren van de middelen zetten verzoekers het volgende uiteen: 

 

“2.1. Eerste middel: schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

 

2.2. Tweede middel: schending van het beginsel van behoorlijk bestuur van materieel motiveringsplicht; 

kennelijk onredelijke appreciatie van de situatie van verzoekers. 

 

Beide middelen hebben betrekking tot de argumenten die door verweerster ingeroepen worden om te 

oordelen dat verzoekers geen buitengewone omstandigheden aantonen die het indienen van hun 

regularisatieaanvraag in België rechtvaardigen. 

 

Verzoekers zullen beide middelen aldus samen behandelen. 

 

Conform Artikel 9 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, moet de vreemdeling die zich niet in een der 

in 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 deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of 

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

 

Artikel 9 bis stelt evenwel dat in buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling 

over een identiteitsdocument beschikt, de machtiging tot verblijf kan aangevraagd worden bij de 

burgemeester van de plaats waar hij verblijft. 

 

Op grond van de omzendbrief van 9.10.1997 betreffende de toepassing van Artikel 9 lid 3 

Vreemdelingenwet, moet 'de betrokkene aantonen dat het onmogelijk of bijzonder moeilijk is om terug te 

keren naar zijn land van herkomst, om de betrokken machtiging aan te vragen'. 

 

Krachtens vaststaande rechtspraak, is er sprake van buitengewone omstandigheden wanneer het voor 

de betrokkene onmogelijk of bijzonder moeilijk is om tijdelijk naar zijn land van herkomst terug te keren 

om aldaar de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op het indienen van een aanvraag tot verblijf. 

 

In casu zijn er buitengewone omstandigheden die verzoekers hebben verplicht om hun 

regularisatieaanvraag bij de burgermeester van hun gemeente in te dienen, en die het extreem moeilijk 

zouden maken om onze aanvraag in Pakistan in te dienen, namelijk: 

 

- Verzoekers hebben een verblijfsplaats in België en zij beschikken enkel over vervallen Pakistaanse 

identiteitsdocumenten. 

 

- Bovendien zijn de redenen waarom verzoekers naar België zijn gevlucht dezelfde redenen die hen 

doen vrezen om terug naar hun land van herkomst te keren, zelfs tijdelijk. 

 

- Bovendien werden verzoekers in België geconfronteerd met feiten die hun vrees voor vervolging en 

voor hun veiligheid hebben versterkt, en die het nog moelijker maken om terug naar hun land van 

herkomst te keren. 

 

- Tenslotte, zijn de kinderen van verzoekers schoolgaand, waardoor een terugkeer naar Pakistan, in 

de loop van hun schooljaar, om een regularisatieaanvraag in Pakistan te gaan indienen, ernstige 

gevolgen zou hebben op de opleiding van de kinderen van verzoekers. 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur waarbij de overheid, bij het nemen 

van een beslissing, haar besluit zorgvuldig dient voor te bereiden en haar motivering dient te baseren op 

feiten die correct zijn. 

 

In casu, stelt verweerster dat de aanvraag van verzoekers onontvankelijk is.  

 

Verweerster roept alle middelen in, ook ten gronde, zonder duidelijk een onderscheid te maken tussen 

ontvankelijkheidsgronden en gegrondheidsgronden. 

 

In het kader van de beginselen van behoorlijk bestuur is verweerster bovendien gebonden tot een 

materieel motiveringsplicht. 

 

Door haar beslissingen te motiveren, moet verweerster ervoor zorgen dat haar beslissing niet kennelijk 

onredelijk is, rekening houdende met de concrete omstandigheden van het dossier. 

 

Verzoekers menen dat verweerster onzorgvuldig is geweest bij het nemen van haar beslissing, door te 

verwijzen naar argumenten die voor haar doorslaggevend zijn, zonder dat verweerster echter de juiste 

redenering volgt. 

 

Niet alleen is verweerster onzorgvuldig is geweest; haar argumenten om tot de onontvankelijkheid van 

de aanvraag te concluderen zijn ook kennelijk onredelijk. Verweerster ontkent namelijk dat het bijzonder 

moeilijk zal zijn voor verzoekers om tijdelijk terug naar Pakistan te keren, en eist in feite dat zij enkel 

zouden aantonen dat zij zich in de absolute mogelijkheid bevinden om terug naar Pakistan te keren, 

hetgeen voor verzoekers onmogelijk is.  

 

1. Verweerster verwijst eerst naar het feit dat verzoekers reeds 3 aanvragen om machtiging tot verblijf 

hebben ingediend vooraleer zij huidig verzoek hebben ingediend, en dat zij aldus daarvoor hun 

laatste regularisatieaanvraag als een soort 'hoger beroep' zouden beschouwen tegen eerder 

uitgesproken beslissingen.  

 

Dit zou blijkbaar een argument zijn om de aanvraag van machtiging onontvankelijk te beschouwen. 

 

Er bestaat echter geen wettelijke bepaling op basis waarvan een regularisatieaanvraag maar één keer 

zou kunnen ingediend worden, en dit op straffe van onontvankelijkheid. 

 

Verzoekers wensen hierop te repliceren dat deze redenering enkel gevolgd zou kunnen worden indien 

verzoekers telkens dezelfde argumenten zouden gebruiken om, opnieuw, een aanvraag in te dienen. 

 

Verzoekers merken eerst dat hun eerste drie regularisatieaanvragen onmiddellijk onontvankelijk werden 

verklaard, om administratieve redenen, waardoor hun argumentatie nooit ten gronde werd beoordeeld. 

 

2. Verweerster stelt daarna dat de vorige beslissingen met betrekking tot de situatie van verzoekers 

stand houdt en dat de vrees voor vervolging van verzoekers aldus niet aangetoond wordt. 

 

Uiteraard kunnen verzoekers hun vrees voor vervolging bij eventuele terugkeer naar het land van 

herkomst moeilijk met zekerheid bewijzen. In het kader van de belangenafweging en als goede 

huisvader van een gezin met jonge kinderen, beschouwen zij de risico's van een terugkeer naar 

Pakistan, gelet op de dreigementen die naar hun familie werden geuit, te hoog om de veiligheid van hun 

gezin in gevaar te brengen. 

 

Bovendien verwijzen verzoekers in hun laatste regularisatieaanvraag naar argumenten die niet eerder 

werden uiteengezet, namelijk het strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van mishandeling van hun 

zoon, en de gevolgen van dit onderzoek, namelijk de vrees voor vervolging in hun land in geval van 

terugkeer. 

 

Hun regularisatieaanvraag is aldus werkelijk een nieuwe aanvraag die het onderzoek ten gronde door 

verweerster rechtvaardigt. 

 

Verzoekers baseren zich niet enkel op hun reeds bekend asielrelaas doch ook op nieuwe feiten die van 

aard zijn om de humanitaire situatie van verzoekers te verergeren. 
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Verzoekers werden in België geconfronteerd met feiten die hun vrees voor vervolging en voor hun 

veiligheid hebben versterkt, en die het nog moeilijker maken om terug naar hun land van herkomst te 

keren. 

 

Tussen 08.01.2011 en 12.03.2011 werd hun zoon Azlan slachtoffer van mishandeling, gepleegd door de 

heer R. P., die sedert 25.12.2010 bij ons te Alken, (…), was komen wonen. De heer R. P. is een neef 

van verzoeker.  

 

Verzoekers vermoedden dat de heer R. P. slaappillen aan hun zoon zou gegeven hebben. 

 

Verzoekers hebben klacht neergelegd bij de politie van Borgloon. De heer P. heeft dan hun woning 

verlaten. 

 

Op 28.06.2011 werd verzoekers meegedeeld dat het dossier dat naar aanleiding van de feiten 

aangelegd werd door het Parket, zonder gevolg geklasseerd werd, wegens onvoldoende bewijs. 

 

Via hun familie in Pakistan hebben verzoekers vernomen dat dit verhaal zware gevolgen voor de familie 

heeft gehad. De vader en broers van de heer P. konden namelijk niet aanvaarden dat de 

beschuldigingen van verzoekers de eer en reputatie van de heer P. aangetast zouden hebben. De 

familie P. besloot blijkbaar een 'Jirga' procedure lastens verzoekers op te starten. 

 

De familie P. is in Pakistan bijzonder machtig. De moeder van verzoeker hoort namelijk bij de familie P., 

en de oudste oom van verzoeker, de heer T. M. P., vader van R, is de hoogste autoriteit van de P. 

familie. 

 

In Pakistan worden namelijk Jirga processen gehouden, buiten de gewone gerechtelijke procedures, 

waarvan de rechten van verdediging onbestaand zijn en de gevolgen zeer moeilijk te voorzien zijn. De 

P. familie maakt uitgebreid gebruik van de Jirga gebruiken.  

 

Bij terugkeer naar Pakistan, zouden verzoekers waarschijnlijk geconfronteerd worden met zulke Jirga 

procedures, om de eer van de familie P. te redden. Verzoekers vrezen de veroordeling van de Jirga, die 

totaal ontsnapt aan de controle van het Pakistaans gerecht. De Jirga procedures zijn echter weinig 

transparant, waardoor verzoekers onmogelijk op voorhand kennis zouden kunnen hebben van de 

betichtingen en mogelijke straffen. 

 

Uit de beslissing blijkt dat verweerster, die de Jirga procedure goed kent, van oordeel is dat het risico 

voor verzoekers onbestaand is nu de feiten van enkele jaren dateren. 

 

Verweerster spreekt zichzelf tegen wanneer zij bevestigt dat de Jirga geen uitspraak doet zonder de 

aanwezigheid van de betrokkenen zelf. Het is dan ook enkel en alleen omdat verzoekers nog niet naar 

Pakistan zijn teruggekeerd dat de Jirga procedure niet werd opgestart. Het betekent echter niet dat deze 

procedure met zekerheid niet zou ingeleid worden indien verzoekers verplicht worden om terug naar 

hun land van herkomst te keren. 

 

Het recht op een eerlijk proces, gegarandeerd door Artikel 6 EVRM, zal met een Jirga procedure 

onmogelijk kunnen gegarandeerd worden. 

 

Verzoekers wensen hierover mede te delen dat zij recentelijk tekens hebben gehad van het feit dat de 

familie P. herhaaldelijk via sociale media tracht op te zoeken waar verzoekers tegenwoordig woonachtig 

zijn. 

 

Op het ogenblijk van de bewuste feiten, woonde het gezin van verzoekers in Alken. Na de feiten, zijn 

verzoekers met hun kinderen naar Riemst verhuisd. R. P. kende enkel het adres van verzoekers in 

Alken. 

 

Verzoeker beschikt over een profiel op sociale media Facebook en Linkedln. Om enige lokalisatie van 

zijn werkelijk adres mogelijk te maken, heeft verzoeker zijn adres als 'Hasselt-Germany' ingegeven. 

 

Hij diende in de laatste maanden meermaals vast te stellen dat sommige personen, uit Pakistan, een 

vriendschapsverzoek stuurden. Verzoeker heeft hierop niet gereageerd. 
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In december 2017, na het ontvangen van de bestreden beslissing, stelde verzoeker opnieuw dat 

Mevrouw Ru. T.-P., echtgenote van de heer T. P., zijn inactief Linkedln profiel had bekeken. 

 

In tegenstelling tot hetgeen door verweerster wordt beweerd, vrezen verzoekers aldus dat het geschil, 

dat naar Pakistaanse normen en gewoontes de eer van de familie heeft geschonden, reeds actueel is 

en dat zij de gevolgen van hun beschuldigingen zullen dienen te dragen. Dat het Parket in België het 

dossier geseponeerd heeft, is op zich niet relevant; het feit dat verzoekers hun neef hebben beschuldigd 

van ernstige feiten is op zich voldoende. 

 

Door te stellen dat het niet aangetoond wordt dat de Jirga procedure enige risico’s voor verzoekers met 

zich mee brengt, laat verweerster na uit te leggen waarom dit argument de onontvankelijkheid van de 

aanvraag van verzoekers rechtvaardigt. 

 

Verzoekers menen dat het risico door verweerster onderzocht dient te worden, in het kader van het 

onderzoek ten gronde van hun aanvraag. 

 

3. Verweerster stelt dat de familie van verzoekers goedkoper in Pakistan verzoekers zouden kunnen 

onderhouden. 

 

Dat dit argument de onontvankelijkheid van de aanvraag tot machtiging met zich meebrengt is voor 

verzoekers evenmin duidelijk. 

 

Verzoekers hebben namelijk uitgelegd dat zij financieel door hun familie werden gesteund.  

 

Verzoekers hebben hierbij geargumenteerd dat dit een zware last was voor de familie, doch dat deze 

steun echter genoodzaakt werd door het feit dat hun familie ook voor hun veiligheid in Pakistan vreest. 

 

Het zou inderdaad veel goedkoper zijn voor de familie van verzoekers om hen in Pakistan te steunen. 

De familie van verzoekers is er echter oprecht van overtuigd, zoals zij, dat zij in gevaar zouden zijn als 

zij in Pakistan zouden terugkeren. 

 

Het feit dat hun familie, met haar bescheiden middelen, hen onvoorwaardelijk en gedurende jaren 

financieel steunt, toont ook aan dat zij voor hun veiligheid vrezen indien zij terug naar Pakistan zouden 

keren. Verzoekers wensen hier aan te tonen dat hun vrees voor vervolging ook met hun familie in 

Pakistan wordt gedeeld. 

 

4. Verweerster stelt dat verzoekers in een andere regio van Pakistan zouden kunnen terugkeren. 

 

Verzoekers veronderstellen dat verweerster hiermee bedoelt dat verzoekers naar een andere regio van 

Pakistan tijdelijk zouden terugkeren om hun regularisatieaanvraag in te dienen en dat zij aldus niet 

aantonen dat zij onmogelijk naar hun land van herkomst tijdelijk kunnen terugkeren. 

 

Verweerster stelt dat verzoekers in een andere regio van Pakistan zouden kunnen terugkeren, na 

ontvangst van identiteitsdocumenten door de ambassade van Pakistan in België. 

 

Verzoekers hebben echter geargumenteerd dat het veranderen van regio, om aan de dreigementen te 

ontsnappen, integratieproblemen zou veroorzaken en dat zij daarom, boven hun vrees voor vervolging, 

niet naar hun land van herkomst kunnen terugkeren om hun aanvraag in te dienen. 

 

Pakistan kent verschillende regionale talen, waardoor het voor verzoekers bijzonder moeilijk zou zijn om 

een nieuw leven buiten Karachi op te bouwen. De taal van Karachi is namelijk Sindhi, terwijl er in andere 

regio's andere regionale talen besproken worden. Verzoekers spreken Urdu en Sindhi en zouden met 

moeite werk kunnen vinden in een ander regio van Pakistan. 

 

5. Verweerster stelt ook dat er geen sprake zou kunnen zijn van schending van Artikel 3 EVRM indien 

het gezin terug naar Pakistan zou keren. 

 

Verzoekers verwijzen echter hierbij naar de situatie van hun schoolgaande kinderen. 

 

Thuis spreken de kinderen uiteraard Urdu, zijnde de moedertaal van de echtgenote van verzoeker. Zij 

kunnen deze taal echter niet schrijven, noch lezen. Door naar Pakistan te reizen, zonder de zekerheid 
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dat zij ooit terug naar België kunnen keren, zullen de kinderen hun huidig schooljaar verliezen. 

Bovendien wordt de school in Pakistan in vier talen gegeven, zijnde Urdu, Sindhi, Arabisch en Engels. 

Door hun achterstand met betrekking tot deze 4 talen, zullen de kinderen van verzoekers ongetwijfeld 

moeilijkheden ondervinden om zich op school te integreren. 

 

Dit zou nog moeilijker zijn indien verzoekers, om hun vrees voor vervolging in hun oorspronkelijke regio 

van Pakistan, naar een andere regio, met een andere regionale taal, zouden verhuizen. 

 

De verplichting om de schoolloopbaan van hun kinderen in België te onderbreken om dit in een voor hen 

vreemd land, in verschillende talen en in een andere schoolstelsel vormt voor verzoekers 'een 

omstandigheid die het voor een kind en zijn ouders bijzonder moeilijk maakt terug te keren naar hun 

land van herkomst om aldaar de aanvraag in te dienen' (R.V.St, nr 131.652, Rev. Dr. 2tr. 2004, afl 128, 

221). 

 

Urdu, Sindhi en Arabische geschriften zijn volkomen andere geschriften dan het Nederlands. Het is 

meer dan vermoedelijk dat het aldus bijzonder moeilijk is voor de kinderen van verzoekers om zich in 

het schoolsysteem in Pakistan met succes te integreren. Gelet hierop, zou een aanvraag vanuit 

Pakistan een ernstig of moeilijk te herstellen nadeel voor onze kinderen betekenen. 

 

Bovendien zal binnen enkele jaren de Chinese taal ook verplicht worden in Pakistaanse scholen, 

hetgeen het voor onze kinderen nog moeilijker zal maken. Verweerster antwoordt hierop dat dit 

uiteraard een voordeel is voor elk kind om zoveel talen te kunnen. 

 

Verzoekers zijn het hiermee eens, voor zover de kinderen in normale omstandigheden deze extra talen 

kunnen leren; verweerster kan echter moeilijk redelijk volhouden dat dit, in dit specifiek geval, geen 

extra hindernis vormt voor verzoekers om de moeilijke beslissing te nemen terug naar Pakistan te keren. 

Bij aankomst in Pakistan, zullen hun kinderen zich onmiddellijk moeten aanpassen aan een 

schoolsysteem waarin verschillende talen voor de kinderen van verzoekers onbekend zullen zijn. 

 

Deze bijkomende hindernis maakt het aldus bijzonder moeilijk om terug naar Pakistan te reizen teneinde 

een aanvraag tot machtiging op grond van Artikel 9 bis van bovenvermelde wet van 15.12.1980 in te 

dienen. 

 

Men dient steeds een belangenafweging te maken tussen enerzijds het doel en de gevolgen van de 

administratieve voorschriften voorzien in Artikel 9 bis van de verblijfswet en anderzijds de min of meer 

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

 

Wanneer die ongemakken niet in verhouding staan tot het beoogde doel en de beoogde gevolgen, dan 

is de administratieve handeling buitengewoon nadelig voor de betrokkenen en kunnen zij buitengewone 

omstandigheden inroepen. 

 

Uit hetgeen voorafgaat, menen verzoekers in casu dat, los van de gegrondheid van hun aanvraag en 

vooraleer uitspraak hierover wordt gedaan, hun lang verblijf in België en de concrete omstandigheden 

die in huidig document ingeroepen worden, als buitengewone omstandigheden dienen beschouwd te 

worden, die het indienen van huidige aanvraag in België rechtvaardigen.” 

 

2.2 Aangaande de vermeende schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 

2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve 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.  

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar 

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.  

 

De beoordeling van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht gebeurt in het 

licht van de toepasselijke wetsbepaling, in casu artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 
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Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“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.”  

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel, die vervat is in artikel 9 van de 

vreemdelingenwet en die bepaalt 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. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet kan een vreemdeling die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van 

deze voorwaarde, enkel 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.  

 

Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die 

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in:  

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen;  

- 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 bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

gemachtigde van de staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te 

weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van deze verplichting en of 

hij aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen.  

 

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd 

voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 

89.048). Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

Verzoekers menen dat er niet kan verwezen worden naar de drie vorige aanvragen om machtiging tot 

verblijf aangezien de wet niet verbiedt een nieuwe regularisatieaanvraag in te dienen en zij niet telkens 

dezelfde argumenten gebruiken om een regularisatie te bekomen.  

 

De toekenning van een verblijfsmachtiging is een gunstmaatregel en de verwerende partij kan rekening 

houden met alle feiten in het dossier, waaronder het aantal aanvragen en beroepsprocedures die 

verzoekers reeds hebben ingediend. De opmerking van de verwerende partij dat onderhavig 

regularisatieverzoek geen soort ‘hoger beroep’ vormt tegen de afwijzing van de asielaanvraag of de 

weigering van de vraag om toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus of tegen een 

verwijderingsbeslissing nadat verzoekers reeds alle geëigende beroepsmogelijkheden hebben uitgeput, 

is niet kennelijk onredelijk nu verzoekers reeds twee asielprocedures hebben doorlopen, drie medische 

regularisatieaanvragen en drie humanitaire regularisatieaanvragen met bijbehorende beroeps-

procedures. De vaststelling van de verwerende partij dat verzoekers tevergeefs hun toevlucht hebben 

genomen tot meerdere procedures om hun verblijf op het Belgische grondgebied te verlengen is niet 

kennelijk onredelijk nu verzoekers bezwaarlijk kunnen betwisten dat zij achtereenvolgens meerdere 

procedures hebben ingediend. 

 

Verzoekers herhalen dat zij nog steeds vrezen voor vervolging bij een terugkeer naar het land van 

herkomst en verwijzen naar het strafrechtelijk onderzoek in verband met de mishandeling van hun zoon. 
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In het bijzonder vrezen verzoekers voor de ‘Jirga’ procedure in Pakistan. Zij betogen dat ze recentelijk 

tekens hebben gehad van het feit dat de familie P. herhaaldelijk via sociale media tracht op te zoeken 

waar zij tegenwoordig woonachtig zijn aangezien zij recent zijn verhuisd. Bovendien krijgt verzoeker 

meermaals ‘vriendschapsverzoeken’ door personen uit Pakistan. Ook naar het inactief Lindedln-profiel 

werd gekeken.      

 

Verzoekers kunnen niet worden gevolgd waar zij menen dat er geen grondig onderzoek is gevoerd met 

betrekking tot hun vrees voor vervolging in Pakistan in het kader van de Jirga-procedure. In de 

bestreden beslissing wordt met name het volgende gemotiveerd: “Zij beweren nu in voorliggend 

verzoekschrift, hun 4de aanvraag op grond van art. 9 bis dat - de neef van verzoeker, die bij hen was 

komen inwonen, R. P. hun zoon zou mishandeld hebben. Ze vermoeden dat hij hem slaappillen gaf. Het 

betrof kruidenpillen. Inmiddels heeft die neef de woning   verlaten. De verzoekers hebben klacht 

neergelegd bij de politie. Verder beweren ze dat de vader en broers van de neef in het herkomstland 

een "Jirga" procedure lastens verzoeker hebben opgestart omdat hun beschuldigingen de eer van de 

neef zouden aangetast hebben. Gezien de macht van deze familie vrezen de verzoekers bij een 

terugkeer de veroordeling van de Jirga, buiten de controle van het Pakistaans gerecht. Een terugkeer 

"incognito" zou niet mogelijk zijn gezien de familiale banden. 

De neef van de betrokkene zou aan het plassertje van hun zoontje hebben gekrabd, nadat het kleintje 

had geklaagd over jeuk? De verzoeker, noch zijn echtgenote hebben zelfgezien dat de neef hun kind 

zou hebben pijn gedaan of aangeraakt op intieme plaatsen. Deze geschiedenis dateert van de periode 

tussen 08.01.2011 en 12.03.2011. 

In antwoord op deze nieuwe motivering van een vrees voor een terugkeer naar het herkomstland, dient 

opgemerkt te worden dat hun klacht door het gerecht zonder gevolg werd geklasseerd wegens  

onvoldoende bewijs. Van de pillen werd geen spoor teruggevonden in de urine van het kind. 

Het is dan ook behoorlijk ongeloofwaardig dat een dergelijke zaak, met mensen die in België verblijven 

en die in België zou hebben plaatsgevonden, en die door het Belgische gerecht geseponeerd werd, het 

voorwerp zou uitmaken van een Jirga-procedure in Pakistan. 

Het is daarentegen eerder aannemelijk dat de neef de eigen familie niet zou hebben ingelicht, in een 

poging om zijn eigen eer te vrijwaren van eventuele schande. 

Dat ook de betrokkenen zelf voorzichtig zouden zijn in het communiceren met familieleden in het 

herkomstland, is al even aannemelijk, daar die man, die zij beschuldigen, deel uitmaakt van de eigen 

familie. De moeder van de verzoeker hoort bij de familie P.o. 

Meer nog, uit het proces-verbaal dd. 18.03.2011 met het P.V.nr. TG.(…)/2011 dat de betrokkenen zelf 

voorlegden, blijkt dat mijnheer zijn neef er de eerste keer zelfs niet op wou aanspreken, uit schrik dat die 

kwaad zou worden en dat hij hen uit de woning zou zetten. 

De inspecteur van de politie vroeg hem daarop wat er belangrijker was, een dak boven zijn hoofd of de 

gezondheid van zijn kind. De betrokkene antwoordde dat dit een moeilijke vraag was. Hij wou geen 

problemen krijgen met zijn neef. 

De inspecteur vroeg nog waarom hij pas zo laat met de feiten van seksueel misbruik afkwam. Hij 

antwoordde dat hij dit vergeten was, dat dit element in een gesprek met zijn vrouw naar boven kwam, en 

dat hij het daarom bij het volgende gesprek ter kennis heeft gebracht. En ja, in het proces-verbaal van 

eerdere datum, nr. TG.(…)/2011 dd. 17.03.2011 heeft de betrokkene helemaal geen melding gemaakt 

van vermoedelijke seksuele handelingen. Wel wordt er melding gemaakt van een conflict over de 

woning, daar de neef zou gezegd hebben dat hij ervoor ging zorgen dat zij het huis moesten verlaten. In 

strijd met de traditie die stelt dat een kind in familiale kring wordt opgevoed, had mevrouw verboden dat 

haar kind een stukje chocolade, gegeven door de neef, mocht verorberen. En de neef kloeg dat hij niet 

langer met het kind mocht praten. 

In deze context moet opgemerkt worden, dat de betrokkene pas verklaringen aflegde tegenover de  

politie nadat de verzoekers hadden gepoogd om een aparte woning te bekomen bij het OCMW, dat niet 

op hun vraag wou ingaan met de opmerking dat ze eerst naar de politie moesten. De wens om een   

aparte eengezinswoning te bekomen van het OCMW, lijkt onderliggend aan de basis te liggen van het 

conflict. Mevrouw stelde zelf dat de neef zich vaak ongepast gedroeg. Wanneer zij bijvoorbeeld in de 

zeer kleine keuken aan het afwassen was, dan kwam die neef helpen. Voor haar kwam het over alsof hij 

haar constant opzocht en in haar buurt wou zijn. (zie P.V.nr. TG.(…)/2011 dd. 17.03.2011). De politie-

inspecteur, die tot de kern van de zaak wou komen, vroeg meer uitleg omtrent het aanraken van het 

plassertje, doch mevrouw antwoordde dat ze daar eigenlijk niet heel duidelijk op kon antwoorden. Haar 

zoontje had haar gezegd, toen ze het onderwerp "plassertje" zelf ter sprake bracht, hem aanlerend dat 

niemand daaraan mocht komen, dat de neef hem had gekrabd omdat hij jeuk had. 

Uit de processen-verbaal komt naar voor dat niet zozeer de verzoeker, doch eerder de verzoekster, 

moeite had om samen met de neef van haar man in één woning te verblijven. Op de vraag van de 
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inspecteur of haar echtgenoot zijn neef had aangesproken, antwoordde ze dat ze hier niet met 

zekerheid op kon antwoorden. 

Uit het voorafgaande blijkt dat de feiten, als het al feiten zijn?, onvoldoende zwaarwichtig zijn, anders 

zou de betrokkenen zelf wel anders tegen de zaak hebben aangekeken en andere verklaringen hebben 

afgelegd desbetreffende. 

Wat er ook van zij, het conflict in België is van de baan, daar de neef blijkbaar naar Nederland 

vertrokken is. 

De elementen die hier nu worden aangehaald als reden om de terugkeer naar het herkomstland te 

vrezen, dateren van 2011. Er is reeds zoveel tijd overgegaan, dat het totaal niet meer aannemelijk is dat 

deze geschiedenis nog zou opgerakeld worden in het herkomstland. De zaak is totaal niet meer actueel 

en alle betrokkenen hebben er belang bij, gezien de familiale verwantschap en het gebrek aan 

zwaarwichtigheid, om de zaak met rust te laten. 

Toegevoegde stukken in de bijlagen inzake de beweerde vrees voor een terugkeer naar het 

herkomstland, vermogen niet om de geloofwaardigheid van dat ongeloofwaardig relaas inzake die vrees 

te herstellen. 

Hoe dan ook, uit die door henzelf voorgelegde stukken blijkt dat de jirga geen uitspraak doet, zonder de 

aanwezigheid van de betrokkenen zelf. En die laatsten beschikken volgens de asielinstanties minstens  

over een intern hervestigingsalternatief. Aldus hoeven ze niet te vrezen voor een uitspraak van de jirga.” 

 

Uit de uitgebreide motivering blijkt dat de verwerende partij hun vrees voor vervolging omwille van de 

klacht grondig hebben onderzocht. Verwerende partij merkt vooreerst op dat de klacht zonder gevolg 

werd geklasseerd wegens onvoldoende bewijs, dat de feiten reeds dateren van begin 2011 en bijgevolg 

niet meer actueel zijn, dat verzoekers een Jirga-procedure boven hun hoofd hangt ongeloofwaardig is 

aangezien het heel onwaarschijnlijk is dat de neef zijn eigen familie zou hebben ingelicht, dat 

verzoekers zelf zeer terughoudend waren om hun problemen aan te kaarten bij de politie en bij het 

OCMW, dat de wens om een aparte woning te bekomen van het OCMW aan de basis ligt van het 

conflict met hun neef, dat de feiten waarvan zij hun neef verdenken onvoldoende zwaarwichtig zijn, dat 

verzoekers neef hoe dan ook niet meer in België verblijft maar vertrokken is naar Nederland, dat de 

Jirga geen uitspraak doet zonder de aanwezigheid van verzoekers zelf en dat verzoekers, blijkens de 

stukken van het dossier over een intern hervestigingsalternatief beschikken en dat verzoekers omwille 

van de familiale verwantschap en het gebrek aan zwaarwichtigheid er zelf belang bij hebben om de 

zaak met rust te laten. Verzoekers kunnen in het verzoekschrift bezwaarlijk stellen dat niet werd 

aangetoond dat de Jirga geen reëel risico met zich meebrengt voor verzoekers. Verzoekers betwisten 

overigens niet, laat staan dat zij weerleggen dat zij over een intern hervestigingsalternatief beschikken. 

Waar verzoekers thans stellen dat nog steeds personen uit Pakistan via sociale media trachten te 

achterhalen waar zij verblijven, tonen zij niet aan dat dit vanuit de Jirga–procedure is ingegeven. 

Evenmin weerleggen zij met dit argument dat zij over een intern hervestigingsalternatief beschikken.  

 

Verzoekers herhalen dat zij financieel door hun familie in Pakistan worden gesteund, net omdat hun 

familie eveneens vreest voor hun veiligheid indien zij terugkeren naar Pakistan. Verzoekers gaan met 

hun betoog evenwel voorbij aan het motief in de bestreden beslissing dat zij in hun vorige 

machtigingsaanvraag van 2016 beweerden niemand meer te hebben in het herkomstland op wie ze 

zouden kunnen rekenen. De vaststelling dat verzoekers in tegenspraak zijn met hun eerdere afgelegde 

verklaringen en dat hieruit blijkt dat zij de Belgische overheid intentioneel misleidden, is niet kennelijk 

onredelijk, nu verzoekers in hun vorige aanvraag betoogden dat verzoeksters vader is gestorven en 

verzoekster geen contact meer heeft met haar broers en zuster, de vader van verzoeker 73 jaar oud is 

en ze niet weten waar hij momenteel verblijft en de broer van verzoeker zijn eigen familie heeft en hun 

gezin niet kan onderhouden. Verzoekers maken bijgevolg thans niet aannemelijk dat zij onderhouden 

worden door hun familie in Pakistan en minstens is hun betoog in tegenspraak met de door hen eerder 

afgelegde verklaringen dat zij niemand meer hebben in het herkomstland op wie ze kunnen rekenen.  

 

Verzoekers betogen dat zij niet over een intern hervestigingsalternatief beschikken omwille van de 

verschillende regionale talen. Verzoekers spreken Urdu en Sindhi en zouden met moeite werk vinden in 

een andere regio.  

 

Verzoekers betwisten evenwel niet dat zij desgewenst beroep kunnen doen op de Internationale 

Organisatie voor Migratie (IOM) die beschikt over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een 

duurzame terugkeer naar en re-integratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is 

ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Verzoekers 

tonen niet aan dat zij geen beroep zouden kunnen doen op de IOM en dat zij omwille van hun taal geen 

werk zouden vinden in een andere regio. Verzoekers weerleggen bijgevolg niet dat zij over een intern 
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hervestigingsalternatief beschikken, te meer nu verzoekers in hun aanvraag zelf hebben verwezen naar 

de IT-specialisatie van verzoeker in Pakistan in een bank en zijn uitgebreide kennis van verschillende 

talen en verzoeksters ervaring als airhostess.  

 

Verzoekers wijzen op de schoolloopbaan van hun kinderen in België en dat zij zich zullen moeten 

aanpassen aan een schoolsysteem waarin verschillende talen worden onderwezen die voor de kinderen 

onbekend zijn. Het onderbreken van de schoolloopbaan in België is een omstandigheid die het de 

ouders en kinderen bijzonder moeilijk maakt om terug te keren en aldaar de aanvraag in te dienen. Ook 

hun lang verblijf dient als een buitengewone omstandigheid te worden beschouwd.   

 

Verzoekers kunnen niet worden gevolgd waar zij menen dat er geenszins of minstens niet afdoende 

rekening werd gehouden met de door hun aangehaalde elementen dat hun kinderen schoollopen in 

België en de talen die in Pakistan worden onderwezen niet machtig zijn waardoor zij hun 

schoolloopbaan dienen te onderbreken. In de bestreden beslissing wordt aangaande deze elementen 

het volgende gemotiveerd:  “Uit de historiek van het dossier, hierboven uit de doeken gedaan, mogen 

ruimschoots zijn gebleken dat de verzoekers zelf aan de basis liggen van hun lang verblijf door talrijke 

procedures op te starten, telkens met een negatief resultaat als gevolg. Zij hebben moedwillig verzaakt 

aan de verplichting om gevolg te geven aan de verschillende bevelen om het grondgebied te verlaten, 

die aan hen betekend werden. Ze hebben zich moedwillig verder genesteld op het grondgebied, waarbij 

ze hun kinderen lieten school lopen. Het leeuwendeel van de integratie vond plaats tijdens irregulier 

verblijf. Ze proberen nu om die integratie en die scholing van hun kinderen aan te wenden om de 

Belgische overheid voor voldongen feiten te plaatsen, wat hen niet in dank kan worden afgenomen. 

De verzoekers wisten dat de scholing slechts tijdelijk was, in afwachting van een definitieve uitspraak in 

hun asielprocedure. 

Uit het dossier blijkt enkel dat aan de kinderen hun recht op scholing op geen enkele wijze werd 

ontzegd. Bovendien vergt de scholing klaarblijkelijk geen bijzonder onderwijs. Er worden getuigenissen 

aangebracht van de kleuterleiders van de 1ste en 2de kleuterklas aangaande het dochtertje en de 3de 

kleuterklas alsook de leerkrachten van het 1ste en 2de leerjaar en een schrijven ondertekend door de 

schooldirecteur. 

Dit neemt niet weg dat het de verzoekers zelf zijn die de huidige situatie en de schade waarop ze zich 

beroepen, aan zichzelf te wijten hebben. 

De aanvragers halen aan dat ze thuis Urdu spreken, doch dat de kinderen deze taal niet kunnen 

schrijven en lezen en daardoor in het herkomstland een achterstand zullen hebben, niet alleen op het 

vlak van Urdu, doch ook op het vlak van Sindhi en Arabisch (met totaal andere schriftsystemen) en 

Engels. Binnen enkele jaren zouden de kinderen nog een grotere achterstand oplopen daar kinderen in 

Pakistan in de toekomst ook Chinees zullen moeten leren. De verzoekers vrezen dat hun kinderen 

bijgevolg bij een terugkeer een schooljaar zouden verliezen. Dit probleem is zeer relatief. Kan men 

spreken van het verlies van een schooljaar, wanneer dit schooljaar gebruikt wordt om aan een kind 

nieuwe talen aan te leren? Ons inziens niet, zoals reeds bleek in de eerdere onontvankelijke beslissing 

dd. 13.05.2015. 

“Het schoolgaan van de kinderen is enkel bedoeld om hun ontwikkeling tijdens de hangende 

procedures zo normaal als mogelijk te laten verlopen. Dat de kinderen naar school gingen tijdens een  

asielprocedure en een ontvankelijke aanvraag 9ter, kan niet als buitengewone omstandigheid 

ingeroepen worden. Evenmin dat het kind S. A. S. logotherapie volgde om de taalachterstand in te 

halen. Betrokkenen maken niet duidelijk wat hen belemmert eventueel tijdelijk terug te keren naar het 

land van herkomst om zich aldaar tot de Belgische ambassade te richten. Betrokkenen tonen ook niet 

aan dat de kinderen in het land van herkomst geen verdere scholing zouden kunnen volgen. 

Integendeel, betrokkenen geven aan dat scholing mogelijk is, maar dat het schoolstelsel totaal 

verschillend is van het Belgische schoolstelsel. Betrokkenen tonen niet aan dat dit een onoverkomelijk 

probleem is met nadelige gevolgen voor de kinderen. Dat de kinderen vanaf jonge leeftijd meertalig zijn, 

biedt hen een voordeel, eerder dan een nadeel. Er is het voordeel dat iemand later vaardiger zal zijn 

om meer talen te leren en gemakkelijker tot goede uitspraak zal komen. Vroege taalverwerving biedt 

ook een cultureel voordeel doordat de kans groter is dat men meer open zal staan voor taaldiversiteit. 

Dit bevordert dan weer sociale cohesie en cultureel begrip. Door het leren van vreemde talen beseffen 

kinderen meer van andere culturen en culturele groepen waar andere talen worden gebruikt en waar 

andere taalnormen heersen. Hiermee leren rekening houden laat kinderen toe beter samen te leven 

met anderen. De hierboven aangehaalde voordelen hebben op lange termijn ook een economische 

meerwaarde. Kennis van talen biedt m.a.w. economische perspectieven. De kinderen kunnen ook later 

zelf beslissen via een studentenvisum naar België te komen om hier verder te studeren. Maar 

momenteel wordt niet aangetoond dat het schoolgaan in Pakistan niet verdergezet zou kunnen worden, 

noch dat dit nadelige gevolgen zou hebben voor de kinderen." 



  

 

 

RvV  X - Pagina 21 

De kinderen zullen dus eerder voordelen ondervinden van hun vorming tot meertalige personen, dan dat 

dit hun integratie daadwerkelijk in de weg zou staan. De verzoekers menen blijkbaar zelf dat hun 

zogenaamde achterstand op een schooljaar weggewerkt zal zijn. Het is in het voordeel van de kinderen 

dat ze mogelijks in de toekomst ook nog de kans krijgen om Chinees te leren. 

En zelfs indien de kinderen een schoolachterstand zouden hebben in Pakistan, dan nog bestaat steeds  

de mogelijkheid dat de ouders hun kinderen bijstaan, gezien zijzelf hoogopgeleid zijn, of de ouders  

kunnen zorgen voor privé-bijlessen. 

Hun 2 kinderen zijn nog jong, en kunnen zich bijgevolg, mits de begeleiding van hun ouders, integreren 

in het herkomstland. Het is niet zo dat ze hier gedurende de belangrijke jaren van hun puberteit 

zodanige banden zouden hebben ontwikkeld, dat huidige beslissing niet langer te verantwoorden zou 

zijn. Die puberteit is immers nog niet aangebroken. Het ene kind is 10 jaar oud, het andere 7 jaar. Ze 

kunnen zich bedienen van hun thuis aangeleerde kennis van het Urdu om banden aan te knopen met 

leeftijdsgenoten.” 

 

Met hun betoog, waarin zij voorhouden dat de door hen aangevoerde elementen juist wel buitengewone 

omstandigheden uitmaken, tonen verzoekers niet aan dat de motivering van de gemachtigde van de 

staatssecretaris niet zou volstaan. Verzoekers beperken zich in wezen tot het herhalen van elementen 

uit hun aanvraag en tot het aangeven het niet eens te zijn, hetgeen niet volstaat. 

 

De Raad wijst erop dat de gemachtigde van de staatssecretaris over een discretionaire bevoegdheid 

beschikt om te oordelen of al dan niet buitengewone omstandigheden worden aangetoond die het in 

België indienen – als afwijking op de algemene regel van een indiening in het buitenland – van een 

aanvraag om machtiging tot verblijf rechtvaardigen. De Raad benadrukt in casu dat uit de bestreden 

beslissing blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris wel degelijk rekening heeft gehouden met 

de elementen uit de aanvraag en dat in de bestreden beslissing wordt gemotiveerd waarom de 

gemachtigde oordeelde dat de verblijfsduur thans niet aan de orde is. Meer bepaald stelt de 

gemachtigde van de staatssecretaris onder meer: “De elementen van integratie, waaronder de duur van 

hun ononderbroken verblijf op het Belgische grondgebied sedert hun asielaanvraag dd. 25.06.2009, de 

scholing van de kinderen sedert 2010, hun kennis van de Nederlandse taal en hun vrienden- en 

kennissenkring, - ten bewijze waarvan getuigenissen van een buurman, van een buurtbewoner, van de 

moeder van de verhuurster van het appartement, van de huurbaas en van de apotheker worden 

voorgelegd,- kunnen niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze behoren 

tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 

2009, nr. 198.769). Daar de aanvraag onontvankelijk is, kan niet worden ingegaan op de grond van de 

zaak.” 

 

In het arrest van de Raad van State waarnaar in de bestreden beslissing wordt verwezen, wordt 

inderdaad geoordeeld: “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, de gegrondheid van de aanvraag betreffen en derhalve niet 

kunnen verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend.” (zie ook RvS 4 

december 2014, nr. 10.943 (c)). Verzoekers tonen niet aan waarom daar in hun geval anders over zou 

moeten worden gedacht. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan integratie als buitengewone 

omstandigheid worden aanvaard. Verzoekers maken niet aannemelijk dat zij door hun terugkeer naar 

hun land van herkomst engagementen van algemeen belang zouden verbreken. Het feit dat een 

vreemdeling een aanvraag om machtiging tot verblijf moet indienen via de Belgische diplomatieke of 

consulaire post impliceert ook geenszins dat zijn banden met België teloor gaan of dat gegevens die 

wijzen op een integratie plotseling niet langer zouden bestaan. Waar verzoekers menen dat vele jaren 

van verblijf zomaar aan de kant worden geschoven, dat de motivering op geen enkele wijze afdoende, 

nauwkeurig en volledig is of dat het onderbreken van het verblijf onherroepelijk het verlies van een 

schooljaar voor de kinderen met zich meebrengt waardoor hun lang verblijf en het schoollopen 

weldegelijk buitengewone omstandigheden zijn, kunnen zij dan ook niet worden bijgetreden. Verzoekers 

beperken zich in wezen tot het aangeven het niet eens te zijn met de motieven, doch zij gaan er niet in 

concreto op in, laat staan dat zij de motieven weerleggen zodat eraan geen afbreuk wordt gedaan. 

 

De Raad kan enkel vaststellen dat de verzoekers in dit middel voor het overige louter theoretische 

beschouwingen uiten, niet in concreto toegelicht, en nalaten redenen te geven waarom zij verhinderd 

worden terug te keren naar het herkomstland.  

 

De verzoekers maken derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de eerste bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 
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ruime bevoegdheid waarover verweerder beschikt. Deze vaststelling volstaat om de eerste bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk 

gemaakt.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekers voeren geen andere argumenten aan dan deze die 

hoger werden besproken zodat hun grief samenvalt met het voorgaande.  

 

Het eerste en tweede middel zijn ongegrond.   

 

2.3 In het derde middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming voor 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). 

 

Ter adstrueren van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen: 

 

“Derde middel: schending van Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

 

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens stelt dat ieder 'het recht heeft op 

respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.  

 

Door de duur van hun verblijf, en door het feit dat verzoekers hun sociaal leven in België opgebouwd 

hebben, kan niet ontkend worden dat zij over een privéleven in België beschikken in de zin van Artikel 8 

EVRM. 

 

Verzoekers verblijven al meer dan 8 jaar in België, zodat zij in aanmerking komen voor humanitaire 

regularisatie. 

 

Verzoekers hebben sedert hun aankomst taalcursussen en een inburgeringcursus gevolgd. Zij spreken 

intussen allemaal Nederlands. 

 

Op sociaal vlak hebben zij zich altijd op intensieve wijze gemengd met de Belgische bevolking, en het is 

ook dankzij onze trouwe Belgische vrienden dat zij de laatste jaren hebben kunnen overleven. Ten 

gevolge van hun positieve mentaliteit hebben zij in Riemst een grote vrienden- en kennissenkring 

opgebouwd binnen de lokale bevolking, hetgeen blijkt uit de steunverklaringen die voor hen werden 

opgesteld (zie bijlage). 

 

Door het feit dat zij al meer dan 8 jaar in België verblijven en dat zij hun kinderen hier hebben kunnen 

opvoeden, hebben zij een sociaal netwerk in België opgebouwd dat zij in hun land van herkomst 

verloren hebben. 

 

Hen verplichten om na 8 jaar terug naar Pakistan te keren, waar zij niets meer hebben, zou voor hen en 

voor hun kinderen een drama zijn. De kinderen van verzoekers zijn Vlamingen geworden en zijn, door 

het feit dat zij altijd gehoopt hebben om wettelijk in België te mogen blijven, al hun banden met Pakistan 

kwijt geraakt. Hun dochter A. is zelfs in België geboren en zij is nooit naar Pakistan geweest. Om in dit 

stadium van integratie in de Belgische maatschappij gedwongen te worden om naar Pakistan terug te 

keren, zou een werkelijk trauma betekenen, alsook een onmenselijke behandeling in de zin van het 

EVRM. 

 

Door de concrete situatie van verzoekers volledig te negeren en door geen rekening te houden met de 

situatie van hun kinderen, met hun sociaal leven, en met het feit dat zij, terwijl zij legaal in België 

verbleven, een woning hebben aangeschaft, schendt verweerster Artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens. 

 

'Het niet aanvaarden van de aanwezigheid van buitengewone omstandigheden zou in hun geval 

neerkomen op een ongeoorloofde en disproportionele aantasting van hun privé- en familiaal leven zoals 

beschermd door artikel 8 EVRM. De vaststelling van de verwerende partij dat verzoekende partijen 

zichzelf in de situatie brachten waarin zij zich nu bevinden en dat zij illegaal zijn, is niet kennelijk redelijk 

gelet op de aangevoerde specifieke problematiek. De vaststelling laat niet toe te besluiten dat 
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verzoekende partijen niet dienstig naar de bescherming die wordt geboden door artikel 8 van het EVRM 

kunnen verwijzen'. 

 Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, maandag 10 december 2012, Nummer 93.196” 

 

2.4 Artikel 8 van het EVRM waarvan verzoekers de schending aanvoeren, bepaalt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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.”  

 

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 (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten 

hebben. Een verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens 

het begin van bewijs aan te brengen van een privéleven en een familie- en gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM waarop zij zich beroept. Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurig te zijn 

met inachtneming van de omstandigheden van de zaak. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 

‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die 

onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet 

sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de 

aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland 

(GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt 

evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een 

ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven 

(EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 

153). De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven, is ook een feitenkwestie.  

 

Verzoekers betogen dat zij, mede door de duur van hun verblijf, over een privéleven beschikken in 

België. Zij verblijven meer dan 8 jaar in België, spreken intussen allemaal Nederlands, hebben een grote 

vrienden- en kennissenkring opgebouwd en hierdoor een sociaal netwerk in België. Hun kinderen zijn 

Vlamingen geworden en hun jongste dochter is in België geboren. Verzoekers menen dat er geen 

rekening is gehouden met de situatie van hun kinderen, hun sociaal leven en dat zij een woning hebben 

aangeschaft, waardoor artikel 8 van het EVRM wordt geschonden.  

 

Nog daargelaten de vraag of artikel 8 van het EVRM een motiveringsplicht in zich draagt, kunnen 

verzoekers niet worden bijgetreden waar zij voorhouden dat op geen enkele wijze rekening werd 

gehouden met hun privéleven in België. 

 

Immers, de gemachtigde van de staatssecretaris stelt in de eerste bestreden beslissing, die gelijktijdig 

met de bevelen om het grondgebied te verlaten werd ter kennis gebracht, uitdrukkelijk het volgende 

hieromtrent: “De verzoekers proberen hun banden met België aan te halen, meer bepaald aan de hand 

van de scholing van de kinderen, doch ook verwijzend naar hun vrienden - en kennissenkring, ten 

bewijze waarvan getuigenissen van een buurman, van een buurtbewoner, van de moeder van de 

verhuurster van het appartement, van de huurbaas en van de apotheker worden voorgelegd. Doch in 

casu dient een belangenafweging te gebeuren, waarbij de door de verzoekers zelf aangetoonde 

familiale banden in het herkomstland doorwegen, alsook de beroepsmogelijkheden waarover ze aldaar 

beschikken om aldus in te staan voor het levensonderhoud van hun gezin. In België is het hen niet 

toegestaan om tegen betaling arbeidsprestaties te leveren. De integratie in het socio-economische 

leven, zoals die naar voor komt uit de stukken, is onvoldoende om te kunnen zeggen dat zij een zelfs 

tijdelijke terugkeer naar het herkomstland in de weg zou staan. Ten overvloede wordt hieraan 

toegevoegd dat uit de processen-verbaal dd. 17 en 18.03.2011 zelfs blijkt dat de verzoekers, zowel 

mijnheer als mevrouw, zich hebben laten bijstaan door een beëdigd tolk, wat duidt op hun gebrek aan 

kennis van de Nederlandse taal.” 
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De gemachtigde stelt dat de integratie in het socio-economische leven onvoldoende is om een tijdelijke 

terugkeer naar het herkomstland in de weg te staan. De gemachtigde van de staatssecretaris oordeelt 

aldus dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar de machtiging aan te vragen niet in 

disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een privéleven.  

 

De gemachtigde van de staatssecretaris motiveert eveneens uitdrukkelijk omtrent de aanwezigheid van 

de kinderen: “Hun 2 kinderen zijn nog jong, en kunnen zich bijgevolg, mits de begeleiding van hun 

ouders, integreren in het herkomstland. Het is niet zo dat ze hier gedurende de belangrijke jaren van 

hun puberteit zodanige banden zouden hebben ontwikkeld, dat huidige beslissing niet langer te 

verantwoorden zou zijn. Die puberteit is immers nog niet aangebroken. Het ene kind is 10 jaar oud, het 

andere 7 jaar. Ze kunnen zich bedienen van hun thuis aangeleerde kennis van het Urdu om banden aan 

te knopen met leeftijdsgenoten.” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dan ook dat wel degelijk een onderzoek werd gevoerd en dat een 

afweging werd gemaakt in het licht van artikel 8 van het EVRM.  

 

Verzoekers zijn op de hoogte dat hun situatie precair is. In casu is er daarom geen sprake van een 

inmenging in het gezins- en privéleven, daar het voor verzoekers geen situatie van beëindiging van 

verblijf betreft. In dat geval moeten wel de positieve verplichtingen die er voor een overheid uit een 

privéleven zouden kunnen voortvloeien, worden onderzocht.  

 

Verzoekers tonen niet aan dat hun situatie dermate buitengewoon is dat de gemachtigde omwille van 

hun privéleven de positieve verplichting had om het respect voor de bepalingen van de 

vreemdelingenwet, hetgeen als een legitiem doel met name als onderdeel van de openbare veiligheid 

kan worden beschouwd, opzij te schuiven. Uit de bestreden beslissing blijkt immers dat rekening werd 

gehouden met het lang verblijf, de door hen beweerde integratie en de schoolgaande kinderen. Zo wordt 

ook gesteld dat de terugkeer tijdelijk zou zijn, meer bepaald om aldaar de nodige stappen te vervullen 

om hun verblijf te regulariseren. Bovendien kan uit de loutere omstandigheid dat zij de afgelopen acht 

jaar in precair en illegaal verblijf een privéleven hebben opgebouwd in België, geen gerechtigde 

verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het 

EVRM worden afgeleid (zie in die zin EHRM 5 september 2000 nr. 44328/98, Solomon v Nederland, 

EHRM 31 juli 2008, nr. 265/07, Darren Omoregie v. Noorwegen; EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, 

Konstatinov v Nederland en EHRM 8 april 2008 nr. 21878/06 Nnyanzi v Verenigd Koninkrijk, par 77).  

 

Waar verzoekers nog verwijzen naar het schoollopen van de kinderen in België, blijkt uit de bestreden 

beslissing dat, zoals hoger reeds vastgesteld, eveneens rekening werd gehouden met de aanwezigheid 

van de kinderen en hun schoollopen. Evenwel houdt verweerder ook rekening met en legt hij de nadruk 

op de illegale situatie van verzoekers’ verblijf en het feit dat niet wordt aangetoond dat het schoolgaan in 

Pakistan niet verdergezet zou kunnen worden, noch dat dit nadelige gevolgen zou hebben voor de 

kinderen. Bovendien wijst de verwerende partij erop dat “de verzoekers zelf aan de basis liggen van hun 

lang verblijf door talrijke procedures op te starten, telkens met een negatie resultaat als gevolg.” Dat 

verzoekers moedwillig hebben verzaakt “aan de verplichting om gevolg te geven aan de verschikkende 

bevelen om het grondgebied te verlaten, die aan hen betekend werden. Ze hebben zich moedwillig 

verder genesteld op het grondgebied, waarbij ze hun kinderen lieten school lopen. Het leeuwendeel van 

de integratie vond plaats tijdens irregulier verblijf.” Het feit dat verzoekers in precaire omstandigheden 

de keuze maken kinderen te krijgen en met hen in België te blijven stelt de Belgische autoriteiten voor 

een voldongen feit die in het kader van de belangenafweging niet in het voordeel van de betrokkenen 

kan wegen (zie in die zin EHRM 27 februari 2014 nr. 70055/10 S.J v België, par 141 en EHRM 3 oktober 

2014, Jeunesse v Nederland). Ten slotte wordt nog opgemerkt dat de bestreden beslissingen geen 

absoluut verbod inhouden om het Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven; verzoekers 

dienen evenwel te voldoen aan de door de vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en 

verblijfsvereisten. 

 

Een schending van (de belangenafweging in het licht van) artikel 8 van het EVRM wordt dan ook niet 

aangetoond.  

 

Het derde middel is ongegrond.  
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3. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoekers.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van verzoekers. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien november tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


