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 nr. 220 728 van 3 mei 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. JACOBS 

Kroonlaan 207 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn en te handelen in 

eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen X en X, op 

14 januari 2019 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 10 december 2018 waarbij een aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt 

verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat F. JACOBS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster dient, in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige 

kinderen, op 18 september 2018 een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).  
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1.2. Op 10 december 2018 neemt de verwerende partij een beslissing waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt 

verklaard. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 18.09.2018 werd 

ingediend door : 

[…] 

nationaliteit: Pakistan 

 

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. 

 

Redenen: 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

 

Betrokkene wist dat haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure 

en dat zij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Haar eerste asielaanvraag werd 

afgesloten op 14.09.2012 met een beslissing ‘weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten’ door de Dienst Vreemdelingenzaken. Betrokkene gaf geen gevolg aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten en verbleef illegaal in België tot zij op 31.05.2013 een tweede maal asiel vroeg. 

Haar tweede asielaanvraag werd afgesloten op 18.09.2014 met een weigering van vluchtelingenstatus 

en van subsidiaire bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos 

echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verbleef illegaal in België 

tot zij op 13.06.2016 opnieuw asiel vroeg. Haar derde asielaanvraag werd afgesloten op 29.05.2017 met 

een beslissing beroep verworpen door de Raad voor Vreemdelingenbewistingen. Betrokkene gaf weer 

geen gevolg aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verbleef illegaal in België tot zij op 

12.12.2017 een vierde asielaanvraag indiende. Haar vierde asielaanvraag werd afgesloten op 

15.10.2018 met een beslissing beroep verworpen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

De duur van de procedures – namelijk bijna zeven maanden voor de eerste, één jaar en vier maanden 

voor de tweede, elf maanden voor de derde en tien maanden voor de laatste – was ook niet van die 

aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf. 

(Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000) 

 

Betrokkene beweert dat zij vreest voor haar leven, haar fysieke integriteit en haar vrijheid bij een 

mogelijke terugkeer naar Pakistan, maar zij legt geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. 

Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat 

betrokkene vreest voor haar leven, haar fysieke integriteit en haar vrijheid volstaat niet om als 

buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw 

element toe aan de elementen die zij reeds tijdens haar asielprocedures naar voor bracht en die niet 

weerhouden werden door de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek 

om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties. 

Betrokkene haalt aan dat zij hiervan de nodige bewijsstukken kan bijbrengen, echter ze laat na deze 

bewijsstukken effectief toe te voegen aan huidige aanvraag 9bis. Dit blijkt duidelijk uit de voorgelegde 

stukken evenals uit de inventaris der stukken. Het is aan betrokkene om haar beweringen te 

ondersteunen met de nodige bewijsstukken. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid. 

 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dient verzoeker haar beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel 

bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. 

De algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. De aanvraag kan in 

het land van herkomst gebeuren. 
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Betrokkene beroept zich op het feit dat haar banden met België inmiddels zo hecht geworden zijn dat 

een verbreking ervan een moeilijk te herstellen nadeel zou kunnen veroorzaken. Het klopt dat er een 

afweging dient gemaakt te worden tussen iemands privé-en gezinsleven (met name de zogenaamde 

hechte banden) en de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of 

consulaire post in het land van herkomst. De verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke 

scheiding, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Verder stellen we vast 

dat betrokkene niet aantoont dat er sprake is van dergelijke nauwe banden dat zij bij een verbreking 

ervan tot een moeilijk te herstellen nadeel zou leiden. Allereerst stellen we vast dat betrokkene niet 

aantoont dat zij nog familieleden heeft in België. Uit het administratief dossier blijkt echter wel dat zij nog 

verschillende familieleden heeft in Pakistan, met name haar moeder, zes zussen en twee broers. Haar 

echtgenoot zou volgens de verklaringen van betrokkene onbeperkt verblijfsrecht hebben in Italië waarbij 

zij verklaart dat zij gescheiden van elkaar leven. Met betrekking tot haar in België opgebouwde hechte 

banden legt betrokkene geen enkel bewijs voor. Bij huidige aanvraag 9bis legt betrokkene enkel één 

deelcertificaat Frans voor. Hieruit blijkt niet dat zij in België dergelijke hechte banden heeft opgebouwd 

dat er bij een verbreking ervan sprake zou zijn van een moeilijk te herstellen nadeel. Dit element kan 

dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. Wij merken tevens nog op dat de 

verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post niet 

noodzakelijk leidt tot een effectieve verwijdering. Zij heeft enkel tot gevolg dat de betrokkene tijdelijk het 

land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat zij voldoet aan de in de 

vreemdelingenwet bepaalde vereisten. 

 

Het feit dat haar kinderen hier naar school gaat, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van het kind geen gespecialiseerd onderwijs, noch een 

gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Volledigheidshalve merken 

we op dat haar oudste dochter pas leerplichtig is sinds 01.09.2017 en dat haar jongste dochter nog niet 

leerplichtig is. Het feit dat haar kinderen in België school gelopen hebben, geeft enkel aan dat hen het 

recht op onderwijs niet werd ontzegd. Dit verandert echter niets aan de vaststelling dat betrokkene 

bewust de keuze heeft gemaakt om haar uiterst precaire verblijf verder te zetten ondanks alle 

weigeringsbeslissingen en bevelen om het grondgebied te verlaten, die aan haar al betekend werden. 

Zij liet het schoolbezoek van haar kinderen bewust plaatsvinden in deze precaire situatie.  

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat zij gescheiden leeft van haar echtgenoot, die een onbeperkt 

verblijfsrecht verworven zou hebben in Italië en die dreigt haar kinderen van haar af te nemen. Uit het 

administratief dossier van betrokkene blijkt enkel dat haar echtgenoot inderdaad op datum van 

31.01.2013 asiel vroeg in Italië. Uit het dossier blijkt echter niet wat het resultaat van deze asielaanvraag 

was. Verder stellen we vast dat betrokkene geen bewijzen voorlegt van bedreigingen door haar 

echtgenoot, betrokkene toont evenmin aan dat haar echtgenoot in België verblijft, temeer daar ze zelf 

aangeeft dat hij in Italië verblijfsrecht heeft, waarvan ze evenmin bewijzen voorlegt. Loutere beweringen 

zijn onvoldoende om aanvaard te worden als buitengewone omstandigheid. 

 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat betrokkene meer dan zes jaar 

ononderbroken in België zou verblijven, dat zij noties zou hebben van beide landstalen, dat haar vast 

werk beloofd zou zijn indien zij over een arbeidskaart zou beschikken, dat zij zich intussen geïntegreerd 

zou hebben en dat zij een deelcertificaat Franse taallessen voorlegt) 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).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding te haren laste te leggen. 

 

 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1. In een eerste en enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 

9bis en 62 van de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het evenredigheidsbeginsel 

en van de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM). 

Verzoekster maakt ook nog gewag van machtsoverschrijding. Het middel wordt toegelicht als volgt:  

 

“Dat echter de motivering moet betrekking hebben op de ingeroepen feiten, waarbij melding moet 

worden gemaakt van de toepasselijke juridische regels en waarbij dient gemeld te worden hoe en 

waarom deze juridische regels hebben aanleiding gegeven tot de genomen beslissing; 

 

Bovendien stelt de wet dat de motivering afdoende dient te zijn. 

 

Teneinde als afdoende kunnen beschouwd te worden dient de motivatie steun te vinden in het 

administratief dossier en alle elementen die ter kennis van de administratie werden gebracht in 

overweging te nemen. 

 

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur veronderstellen eveneens dat de administratie bij het 

uitoefenen van enige weigeringsbevoegdheid, zorgvuldig en redelijk te werk moet gaan; 

 

Deze zorgvuldigheidsplicht houdt in dat het bestuursorgaan alle rechtstreeks bij het besluit betrokken 

belangen moet afwegen en dat de voor de belanghebbende nadelige gevolgen niet onevenredig mogen 

zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen; uiteraard houdt dit beginsel eveneens in dat 

rekening gehouden wordt met alle relevante elementen die voorgelegd worden en dienen deze 

elementen onderzocht worden , geplaatst in hun juiste feitenvinding; 

 

Dat de motivatie van de beslissing systematisch wordt weerlegd : 

 

(…) 

- De verwerende partij beperkt er zich toe de afgelopen en afgesloten procedure op te sommen en erop 

te wijzen dat de verzoekende partij geen gevolg heeft gegeven aan herhaaldelijke bevelen om het 

grondgebied te verlaten. 

- Zij herhaalt tevens dat een behandelingsperiode die een zekere tijd inneemt ipso facto geen recht tot 

verblijf inhoudt en verwijst naar rechtspraak. 

 

Dat artikel 9 bis van de wet van 15.12.1980 echter open staat voor elke vreemdeling dan ook, al dan 

niet in een asielprocedure gewikkeld, die haar verblijfsituatie wenst te regulariseren mit het indienen van 

een aanvraag. 

 

Nog het aantal ingeleide en afgesloten asielaanvragen noch het aantal uitgevaardigde bevelen om het 

grondgebied te verlaten kunnen derhalve worden weerhouden als gegrnde reden om de aanvraag 

onontvankelijk te verklaren 

 

Zoniet wordt een illegale voorwaarde aan artikel 9 bis van de wet van 15.12.1980 toegevoegd. 

 

Verder beperkt de beslissing er zich toe te stellen dat de duur van de procedure vooreerst niet 

overdreven lang was en verder ipso facto geen recht op verblijf zou geven; 

 

Uit de motivatie blijkt echter niet dat de verwerende partij tot een daadwerkelijke , persoonlijke toetsing 

zou zijn overgegaan van de reden waarom in casu een langdurig verblijf- deels legaal gedurende de 

asielprocedure , geen aanleiding zou kunnen zijn of niet in aanmerking zou kunnen komen om als een 

buitengewone omstandigheid te kunnen worden aanzien, voornamelijk wanneer zoals in casu, het om 

een gezin met 2 minderjarige kinderen gaat, waarvan één geboren is in België en die volledig in België 

getogen worden , vermits de oudste in België is aangekomen als zij nog geen één jaar oud was en dat 

de tweede in België geboren werd. 

 

Voornamelijk ook wanneer de gezinssituatie van het gezin sedert de aankomst in België grondig 

gewijzigd is vermits de verzoekende partij aangekomen is in Begië met een levenspartner waarmee zij 

religieus gehuwd was en waarmee zij één kind had, terijl zij haar aanvraag heeft ingediend als 

alleenstaande, afgestoten echtgenote met 2 minderjarige  kinderen, hetzij een situatie dei volledig 

anders is en ook anders dient te worden aangepakt. 
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Nergens uit de beslissing blijkt dat deze luik van de aanvraag in waardering genomen werd. 

 

Daar waar deze dimensie uiteraard van belang is bij de afweging van belangen doch ook bij onderzoek 

naar de bijzondere moeilijkheid voor de veerzoekende parrtij om na 7 jaar verblijf en inburgerig in België 

naar haar land terug te keren als afgestoten, allenstaande vrouw met twee minderjarige kinderen. 

 

(…)  

 

Dat de verzoekende partij haar asiel aanvraag steunde op het verzet van haar gezin, haar de vader van 

haar kinderen te aten nuwen ; 

 

Dat thans dient te worden vastgesteld dat deze problematiek sowieso niet meer identiek kan zijn , 

vermits het huwelijk, al dan niet door de families aanvaard-, thans ontbonden is en dat de verzoekende 

partij met twee kinderen achtergelaten werd. 

Dat deze situatie niet te betwisten is vermits de verzoekende partij degelijk op de hoogte is dat de ex-

partner het toegewezen centrum verlaten heeft en zijn procedure niet verder heeft gevoerd terwijl de 

verzoekende partij integendeel ae procedure verder behartigde. 

 

Dat de ex-partner van de verzoekende partij normaliter uit ambtshalve dient te zijn geschrapt van de 

wachtregisters, ten hij ontvluchtte ; 

Dat een schrapping van ambtshalve wettelijk een vermoeden inhoudt dat de betrokken persoon zich niet 

meer in het land bevindt. 

Dat dit vermoeden alhier dient te worden toegepast; 

Dat derhalve niet kan worden aangenomen dat de familietoestand op zich, van de veerzoekende partij 

in twijfel zou worden getrokken ; 

Dat de aanvraag 9 bis immers ook enkel namens de verzoekende partij en haar kinderen ingeleid werd. 

Dat de algemene situatie ivm de behandeling van vrouwen in Pakistan algemeen gekend is en door de 

verwerende partij dient te worden gekend geacht, zelfs voor het geval dat de verzoekende partij deze 

situatie niet voldoende zou hebben aangeklaagd; 

 

Cfr 

Au Pakistan, les femmes victimes du code de l'honneur 

• Par Mickaël Deneux 

Mis a jour Ie 16/08/2017 a 07:04 

Publié Ie 11/08/2017 a 22:02 

Une adolescente de 16 ans a été violée, en début de semaine dernière, pour «venger» un acte similaire 

commis par son frère. 

La justice traditionnelle pakistanaise continue de faire subir aux femmes des pratiques cruelles, sous Ie 

regard indulgent des autorités. 

 

Dimanche 6 aoüt, a Raja Jam, un village reculé de l'est du Pakistan, une adolescente de 16 ans a été 

violée pour «venger» un acte similaire commis par son frère sur une enfant de 12 ans. Le viol a été acté 

sur autorisation du conseil des anciens du village. Dans les villages comme Raja Jam, ces assemblées 

connues sous le nom de panchayat ou jirga, sont toujours considérées comme le système de justice 

authentique. Ce système judiciaire repose sur l'honneur et rien n'est plus déshonorant qu'un viol. Les 

hommes d'une familie doivent alors payer le même tribut que la victime. 

 

« On peut résumer cela a la fable du loup et de l'agneau: si ce n'est toi c'est donc ton frère. Dans ces 

villages, c'est la lol du talion qui prévaut» 

 

Ariane Quentier, haute fonctionnaire ayant travaillé au Pakistan dans le cadre de missions humanitaires 

pour 1'Europe 

 

«On peut résumer cela a la fable du loup et de l'agneau: si ce n'est toi c'est donc ton frère. Et dans ces: 

villages, c'est la loi du talion qui prévaut. Un crime s'efface par un autre»; explique Ariane Quentier, 

haute fonctionnaire ayant travaillé au Pakistan dans Ie cadre de missions humanitaires pour l'Europe. La 

Cour Suprème du Pakistan a essayé de mettre fin a ces assemblées traditionnelles en les déclarant 

illégales en 2006. Mais Ie gouvernement est revenu sur cette décision et a de nouveau autorisé la tenue 

de ces assemblées pour que les conflits de village soient réglés rapidement. Les cours pakistanaises 

peuvent en effet mettre des années a juger une affaire criminelle, quand les conseils villageois règlent 

l'affaire instantanément. Un argument qui ne convainc pas Nadia Rahman, chargée des campagnes sur 
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Ie Pakistan a Amnesty International. «Les autorités pakistanaises doivent mettre un terme a l'impunité 

pour les violences sexuelles et supprimer les conseils de village qui ordonnent des actes abominables 

contre les femmes, souvent a titre de représailles pour des actes commis par d'autres», affirme-t-elle. 

«Depuis bien trop longtemps, ces pratiques d'une cruauté sans nom bénéficient de l'indulgence des 

autorités», poursuit Nadia Rahman qui ajoute qu'«aucune tradition culturelle ne saurait justifier de telles 

attaques. Les violences faites aux femmes sont toujours aux antipodes de la justice. Leur corps n'est 

pas une marchandise que l'on peut troquer pour régler ses comptes». 

http://www.lefigaro.fr/international/2017/08/ll/01003-20170811ARTFIG00307-aupakistan- 

les-femmes-victimes-du-code-de-l-honneur.php 

 

en 

La femme au Pakistan 

Yvette Dujardin 

La Femme au Pakistan 

Lorsque l'on s'informe du sort réservé a certaines femmes au Pakistan, c'est Ie choc ! 

Choc intellectuel et spirituel... 

 

Ce que l'on apprend sur la condition d'un certain nombre de femmes dans ce pays est inhumain... Dans 

plusieurs provinces, celles-ci n'existent pas en tant que personnes : dès la puberté, elles doivent se 

cacher derrière leur voile. Elles n'ont pas Ie droit de sortir de chez elles sans raison. Certains hommes 

pakistanais considèrent la femme comme un être profondément immature : un homme peut juger d'une 

situation, une femme en serait incapable ! 

 

Encore dans beaucoup trop de familles, père, frère, fils ont un sens de l'honneur qui défie l'entendement 

: si l'un d'eux apprend que la fille est sortie de la maison sans permission, il pourra lui couper la langue, 

la main ou les doigts. Certains pères tuent de sang froid leur fille paree qu'elle aurait enfreint la loi du 

Coran. lis sont fiers de tuer pour sauver leur honneur et celui de la familie entière. Oui, l'honneur est la 

principale cause du déferlement de meurtres perpétrés contre les femmes. Ainsi, dans l'absurdité et Ie 

paroxysme de l'horreur, il est formellement interdit de montrer des photos de femmes, dans ie journal 

par exemple, sauf si elles sont mutilées suite a une ; exécution. 

 

Dans les zones rurales les moins industrialisées, l'accès a l'éducation leur est presque totalement 

interdit car il est souvent enseigné qu'une femme instruite est une mauvaise musulmane ! Ainsi, 

rillettrisme touche particulièrement les femmes. 

 

Dans un paradoxe difficilement concevable, les seules femmes instruites, enseignant dans certaines 

institutions, sont celles qui éduquent les jeunes filles, dès leur plus jeune âge, a suivre la loi de 

l'obéissance absolue au risque de leur vie. Ainsi, des filles de douze a seize ans sont assassinées par 

un homme de leur famille au nom du même principe de l'honneur bafoué. 

 

Dans les cas les plus extrêmes de soumission, les femmes doivent garder Ie silence de leur naissance 

a leur mort, même si elles souffrent, brülées par l'essence ou rongées par l'acide que leur mari leur aura 

jeté au visage par simple soupQon d'adultère. II arrivé parfois que des femmes se défendent et tuent, en 

état de légitime défense, leur mari, leur père ou leur frère. La, elles sont emprisonnées et condamnées a 

mort après un procés expéditif. 

 

Dans nombre de régions, les femmes ne peut faire valoir son droit a la vie car, pour la justice, elles ne 

sont pas douées de raison : leur plainte ne peut donc être recevable. Les hommes ne supportent pas 

que les femmes pensent par elles mêmes... et certaines d'entre elles sont d'accord prétendant, dans 

leur soumission et leur conditionnement extrême, que les hommes de leur famille sont la seule 

protection fiable qui leur soit donnée d'avoir. 

 

Le gouvernement ne réagit que trés timidement concernant ce massacre social et humain au point de 

ne pas poursuivre sérieusement les hommes qui ont assassiné une ou plusieurs femmes... S'il arrivé 

parfois que certaines d'entre elles ne soient que grièvement blessées, peu d'infrastructure sont capables 

de les accueillir pour les protéger ou les soigner. Ainsi, des jeunes filles et des femmes meurent dans 

l'abandon et la détresse la plus absolue ! 

 

Au dela de la déchirure profonde que ces informations nous laissent dans le cceur, il y a une 

compassion immense pour ces femmes qui se sacrifient et pour ces hommes emmurés dans leurs 
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traditions et qui, a l'évidence, « ne savent pas ce qu'ils font! ». Parfois des femmes se révoltent mais 

leurs sort est la mort, par lapidation, ou autre. 

 

Une femme pakistanaise a été arrêtée jeudi après avoir tué, découpé son mari et avoir cuisiné un plat 

avec ses restes. Celui-ci s'apprêtait a prendre une seconde épouse, et ce, sans son autorisation. 

 

La dame de 32 ans et son neveu de 22 ans, qui a participé au meurtre, s'apprêtaient a cuisiner la chair 

de la victime dans une casserole. L'épouse avait préalablement fait mariner les morceaux de chair dans 

un bain d'épices. 

L'arme du crime et les restes humains ont longuement été filmés par les chaïnes de télévision 

pakistanaises. 

 

La police locale croit qu'elle aurait choisi de cuisiner son mari afin de détruire les preuves du meurtre, 

pour ensuite les jeter comme les restes d'un plat normal. 

Un tronc humain éviscéré et couvert d'un nuage de mouches a été découvert dans le congélateur. 

 

La loi pakistanaise autorise un homme a avoir jusqu'a quatre épouses, mais il doit avoir l'autorisation de 

celles-ci avant de se remarier. 

 

Une mère et sa fille ont été tuées mardi en pleine journée dans la capitale pakistanaise Islamabad, juste 

après que la première eut demandé Ie divorce. Najma Bibi, 40 ans, retournait chez elle en voiture après 

avoir déposé une demande de divorce dans un tribunal de la capitale lorsqu'elle a été abattue par des 

hommes armés avec sa fille Sidra, 18 ans, et un autre homme, Nazeer, 28 ans, a expliqué un enquêteur 

de la police, Jamshed Khan. 

 

"C'est une affaire personnelle. La femme voulait divorcer de son mari, et nous supposons qu'il a fait en 

sorte qu'elle soit tuée", a-t-il ajouté, tout en précisant être toujours dans l'attente d'informations sur les 

assaillants. 

 

Si Ie Pakistan a un terrible bilan en matière de violences contre les femmes, de telles attaques en plein 

jour dans la capitale sont rares. 

 

Dans ce pays musuiman trés conservateur, les femmes sont souvent entièrement soumises a l'autorité 

masculine, et parfois utilisées comme monnaie d'échange pour régler un conflit, des dettes ou sont 

tuées pour venger un affront. 

 

Selon la fondation Aurat, une ONG locale de défense des droits des femmes, prés de 1.500 

Pakistanaises ont été victimes de meurtres l'an dernier et plus de 500 de "crimes d'honneur", qui voient 

les membres d'une familie ou d'une tribu tuer une de leurs femmes accusée d'adultère. — —— 

 

Pendant ce temps, que font les musulmanes en Occident ? Au lieu de se solidariser du combat de leurs 

soeurs victimes d'atrocités dans les pays musulmans, elles se battent pour Ie droit de porter Ie voile 

intégral, avec Ie soutien de plusieurs féministes occidentales...Quelle bravoure ! 

http://welovewords.com/documents/la-femme-au-pakistan 

 

(…) 

 

Dat de verzoekende partij naar de welgekende situatie van de vrouwen in Pakistan verwijst ( cfr supra) 

en naar de gelegenheid dat zij de moeder is van twee dochters die een ernstig risico lopen om 

ongeschoold verder te moeten leven, uitgehuwelijkt te worden, destemeer dat hun moeder arm en 

afgestoten werd. 

 

Naar Pakistan terugkeren met twee meisjes waarvan de oudste binnenkort kan worden uitgehuuwd is 

voor de verzoekende partij as vrouw en als moeder een onverdraaglijke, bijzonder moeilijkheid 

 

De beslissing houdt hiermee geen rekening en geeft hiervoor geen reden, ; 

 

(…)  

 

Hechte bandden met en in België zijn geenszins gelijk te stellen met de aanwezigheid van familieleden 

in België en in casu, wel integendeel. 
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De verzoekende partij vreest in casu zowel haar gezin als dat van haar es-man en de Pakistanese 

samenleving; 

 

De banden die verzoekende partij met België gedurende 7 jaar verblijf hebben betrekking tot de 

Belgische way of life, met de plaats die aan de vrouw wordt toegekend, met een open cultuur waar 

iedereen, man of vrouw op gelijke voet behandeld wordt. 

 

De verzoekende partij leeft in volledige immersie binnen de Belgische samenleving sedert 7 jaar 

gedurende dewelke zij als vrouw het woord kon voeren, autonoom beslissingen nemen nopens haar 

eigen leven en dat van haar minderjarige dochters; 

 

De bande met een land zijn niet uitsluitend te meten met het aantal taalcursussen die gevolgd werden ; 

 

Daarnaast zijn de kinderen, twee meisjes ? volledig opgevoeden in België en op Westerse wijze, vermits 

zij nooit geen «sociaal» leven hebben gekend in Pakistan, een lans dat hen totaal vreemd is. 

 

(…)  

 

Dat de verzoekende partij al dan niet bewust gekozen heeft om illegaal in België verder te leven maakt 

geen afbreuk aan de verplichting voor de verwerende partij rekening te kouden met de concrete situatie 

van de twee minderjarige dochters van de verzoekende partij die hun leven in België hebben 

doorgebracht en die alhier schoollopen. 

 

Dat de meeste meisjes in Pakistan doodgewoon geen school mogen of kunnen lopen , zodat de 

opmerking dat geen bijzonder onderwijs nodig zou zijn voor de meisjes totaal niet pertinent voorkomt en 

niet kan worden weerhouden zonder de aangehaalde middelen te schenden . 

 

CFR 

Pakistaanse overheid belooft onderwijshervormingen 

Miljoenen meisjes niet naar school in Pakistan 

IPS. 17NOVEMBER 2018 

 

Meer dan 22 miljoen Pakistaanse kinderen, het merendeel meisjes, gaan niet naar school in Pakistan. 

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch wijt dat aan een falend overheidsbeleid in het land met 

200 miljoen inwoners. 

Veel meisjes hebben eenvoudigweg geen toegang tot onderwijs, onder meer door een gebrek aan 

scholen, constateert HRW in een deze week verschenen rapport. Van de meisjes in de 

basisschoolleeftijd gaat 32 procent niet naar school, bij jongens is dat 21 procent. 

 

'Het falen van de overheid om kinderen op school te krijgen, heeft verwoestende gevolgen voor 

miljoenen meisjes zegt Liesl Gerntholtz, directeur Vrouwenrechten bij HRW. 'Veel meisjes die we 

gesproken hebben, willen graag  naar school. In plaats daarvan groeien ze op zonder onderwijs, wat 

hen in de toekomst minder keuzemogelijkheden geeft.' Onderwijskwaliteit  HRW voerde gesprekken in 

alle vier de Pakistaanse provincies Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab en Sindh. De 

mensenrechtenorganisatie stelt dat gebrek aan investeringen in scholen door de overheid, hoog 

schoolgeld, lijfstraffen en gebrek aan leerplicht tot de factoren behoren die meisjes van school houden. 

 

Meisjes gaan vaak niet naar school als gevolg van externe factoren zoals kinderarbeid, 

genderdiscriminatie, kindhuwelijken, seksuele intimidatie en onveiligheid. 

 

Meisjes gaan daarnaast vaak niet naar school als gevolg van externe factoren zoals kinderarbeid, 

genderdiscriminatie, kindhuwelijken, seksuele intimidatie en onveiligheid. 

 

HRW constateert ook dat bij zowel publieke als goedkope private scholen de onderwijskwaliteit te 

wensen overlaat, de overheid private scholen te weinig reguleert en er sprake is van corruptie. 

 

Pakistan gaf in 2017 minder dan 2,8 procent van het bruto binnenlandse product (bbp) uit aan 

onderwijs. Internationale standaarden bevelen een percentage tussen 4 en 6procent aan. Zelfs in 

Pakistaanse steden kunnen veel kinderen hun school niet veilig te voet bereiken binnen een redelijke 
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tijd. Op het platteland is de situatie nog slechter. Ook zijn er veel meer scholen voor jongens dan voor 

meisjes. 

 

'Zelfs ouders die zelf ongeschoold zijn, snappen dat de toekomst van hun dochters afhangt van 

onderwijs. Maar de overheid laat deze gezinnen in de steek', zegt Gerntholtz. 'De toekomst van Pakistan 

hangt af van het onderwijs dat de kinderen krijgen, inclusief de meisjes.' 

 

Imran Khan 

De partij van de onlangs gekozen premier Imran Khan belooft onderwijshervormingen, inclusief op het 

gebied van meisjesonderwijs. Zo zou er onder meer een toelage komen voor meisjes die na het 

basisonderwijs doorstuderen. 

 

'De regering erkent dat hervormingen noodzakelijk zijn en belooft hiervan een prioriteit te maken, vooral 

voor meisjes', zegt Gerntholtz. 'Dat is een positieve ontwikkeling. We hopen dat onze bevindingen de 

regering helpen bij het  vaststellen van de problemen en het vinden van oplossingen.' 

https://www.mo.be/nieuws/miljoenen-meisjes-niet-naar-school-pakistan 

 

(…)  

 

De verwerende partij betwist geenszins dat de ex- echtgenoot van de verzoekende partij en vader van 

de twee meisjes België allerminstens verlaten heeft en dat de verzoekende partij derhalve een 

alleenstaande moeder van twee meisjes is geworden. 

 

Dat de beslissing echter geen enkele rekening houdt met de culturele context van het gezin en de 

gelegenheid dat de kinderen uit een huwelijk, in geval van scheiding van de ouders, in het gezin van de 

man worden opgevoed. 

 

De verzoekende partij riskeert effectief dat haar meisjes haar worden afgenomen. 

 

(…)  

 

CFR supra 

De banden die verzoekende partij met België gedurende 7 jaar verblijf hebben betrekking tot de 

Belgische way oflife, met de plaats die aan de vrouw wordt toegekend, met een open cultuur waar 

iedereen, man of vrouw op gelijke voet behandeld wordt. 

 

De verzoekende partij leeft in volledige immersie binnen de Belgische samenleving sedert 7 jaar 

gedurende dewelke zij als vrouw het woord kon  voeren, autonoom beslissingen nemen nopens haar 

eigen leven en dat van haar minderjarige dochters; 

 

De bande met een land zijn niet uitsluitend te meten met het aantal taalcursussen die gevolgd werden ; 

 

Daarnaast zijn de kinderen, twee meisjes , volledig opgevoeden worden in België en op Westerse wijze, 

vermits zij noooit geen « sociaal» leven hebben gekend in Pakistan, een lans dat hen totaal vreemd is. 

 

Dat de huidige aangevochten beslissing derhalve geen steun vindt in het administratief dossier en op 

een niet correcte feitenvinding steunt. 

 

Dat de getroffen beslissing derhalve de aangevoerde wetsbepalingen schendt. 

 

Dat verzoekende partij een rechtmatig belang er bij heeft, haar beslissing op afdoende wijze te zien 

motiveren en dat een beslissing waarvan het onrechtmatig karakter vastgesteld wordt, uit het 

rechtsverkeer dient te worden gehaald. 

 

Dat dit de basis is van een goede rechtsbedeling en het allerlaatste controle teneinde de wettelijke 

motivatieplicht die bij de Administratie te zien nakomen.” 

 

 

 

 

3.2. De bestreden beslissing is duidelijk gemotiveerd, zowel in rechte als in feite.  



  

 

RvV X - Pagina 10 van 17 

 

Er wordt in de motieven van deze beslissing verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt:  

 

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

document beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de 

plaats waar zij 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 is vervat 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 identiteits-

document beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden 

dit rechtvaardigen een aanvraag om tot verblijf te worden gemachtigd indienen bij de burgemeester van 

zijn verblijfplaats in België. Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de Vreemde-

lingenwet, zijn omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken 

om een beroep te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post.  

 

De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager beschikt over 

een identiteitsbewijs 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; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet blijken voorhanden te zijn, kan de 

aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in aanmerking worden genomen; 

2. wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde overheid over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 

 

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

gemachtigde 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 Raad benadrukt dat de mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen als 

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd en dit volgens vaste rechtspraak van de 

Raad van State. De ‘buitengewone omstandigheden’ strekken er niet toe te verantwoorden waarom de 

machtiging voor een verblijf van meer dan drie maanden wordt verleend, maar om te verantwoorden 

waarom de aanvraag in België en niet vanuit het buitenland wordt ingediend. Deze buitengewone 

omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om 

een verblijfsmachtiging aan te vragen. Het betreft omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de 

vreemdeling naar zijn land van herkomst, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van 

een aanvraag om machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken (RvS 9 

december 2009, nr. 198.769, punt 3.3.3.). Als typische buitengewone omstandigheden kunnen, volgens 

de rechtspraak van de Raad van State, onder meer worden aangevoerd, weliswaar naargelang de 

concrete omstandigheden van de zaak: de situatie van oorlog of burgeroorlog in het land van herkomst, 

de afwezigheid aldaar van een Belgische diplomatieke of consulaire post, vervolging in het land van 

herkomst, moeilijkheden om een paspoort of reistitel te verkrijgen, ernstige ziekte, ... 

 

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, wat betekent dat de 

buitengewone omstandigheden die verzoekster heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom zij geen 

aanvraag om machtiging tot verblijf in haar land van herkomst of gewoonlijk verblijf kan indienen, niet 

werden aanvaard of bewezen. De bestreden beslissing bevat in deze een motivering in feite. Uit deze 

motivering blijkt dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met elk element aangehaald in de 

verblijfsaanvraag van 18 september 2018 (asielprocedure, risico op schending van artikel 3 van het 

EVRM bij terugkeer naar Pakistan, artikel 8 van het EVRM, schoolgaande kinderen en elementen van 

lang verblijf en integratie). Verder zet verwerende partij op omstandige wijze uiteen waarom deze 
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elementen geen buitengewone omstandigheid vormen die toelaten om de verblijfsmachtiging in België 

aan te vragen.  

 

In zoverre verzoekster inhoudelijke kritiek uit op de bestreden beslissing, wijst de Raad erop dat de 

appreciatie van de feitelijke gegevens ter beoordeling van zulke buitengewone omstandigheden in de 

eerste plaats een zaak is van de overheid. De Raad moet enkel nagaan of de redenen waarop de 

overheid haar beoordeling steunt in rechte en in feite aanneembaar zijn en de grenzen van de 

redelijkheid niet overschrijden.  

 

3.3. In haar aanvraag om verblijfsmachtiging van 18 september 2018, die zich bevindt in het 

administratief dossier, heeft verzoekster zeer summier gesteld dat zij “nog steeds vreest voor haar 

leven, fysieke integriteit en vrijheid bij een mogelijk terugkeer naar Pakistan”, dat zij “hiervan de nodige 

bewijsstukken kan bijbrengen”, en dat zij, verwijzend naar artikel 3 van het EVRM, onmogelijk kan 

terugkeren naar Pakistan om van daaruit een verblijf aan te vragen.  

 

De verwerende partij heeft bij het nemen van de bestreden beslissing met deze aangehaalde 

omstandigheid rekening gehouden en hierover gemotiveerd als volgt:  

 

“Betrokkene beweert dat zij vreest voor haar leven, haar fysieke integriteit en haar vrijheid bij een 

mogelijke terugkeer naar Pakistan, maar zij legt geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. 

Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat 

betrokkene vreest voor haar leven, haar fysieke integriteit en haar vrijheid volstaat niet om als 

buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw 

element toe aan de elementen die zij reeds tijdens haar asielprocedures naar voor bracht en die niet 

weerhouden werden door de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek 

om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties. 

Betrokkene haalt aan dat zij hiervan de nodige bewijsstukken kan bijbrengen, echter ze laat na deze 

bewijsstukken effectief toe te voegen aan huidige aanvraag 9bis. Dit blijkt duidelijk uit de voorgelegde 

stukken evenals uit de inventaris der stukken. Het is aan betrokkene om haar beweringen te 

ondersteunen met de nodige bewijsstukken. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid. 

 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dient verzoeker haar beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel 

bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. 

De algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. De aanvraag kan in 

het land van herkomst gebeuren.” 

 

Heden stelt verzoekster dat haar asielaanvraag steunde op het verzet van haar familie om de vader van 

haar kinderen te huwen, dat de problematiek niet meer hetzelfde is omdat het huwelijk ondertussen 

werd ontbonden en zij werd achtergelaten met haar twee kinderen en dat de verwerende partij op de 

hoogte is van het feit dat haar ex-echtgenoot het opvangcentrum heeft verlaten. Verzoekster houdt 

vervolgens een lang betoog over de algemene situatie inzake de behandeling van vrouwen in Pakistan 

en meent dat de verwerende partij hiervan kennis zou moeten hebben, zelfs als de verzoekster deze 

situatie niet voldoende zou hebben aangeklaagd. Zij citeert met name een artikel van M. Deneux, “Au 

Pakistan, les femmes victimes du code de l’honneur” van 16 augustus 2017, gepubliceerd in Le Figaro, 

en een internetartikel van Y. Dujardin “La Femme au Pakistan”, ongedateerd. Verder verwijst 

verzoekster naar de welgekende situatie van vrouwen in Pakistan en het gegeven dat zij de moeder is 

van twee dochters die een ernstig risico lopen om ongeschoold verder te moeten leven en te worden 

uitgehuwelijkt, des te meer daar hun moeder arm en verstoten is. Verzoekster betoogt dat een terugkeer 

naar Pakistan met twee meisjes waarvan de oudste binnenkort kan worden uitgehuwelijkt voor haar als 

vrouw en als moeder een onverdraaglijke en bijzondere moeilijkheid is.  

 

De Raad merkt vooreerst op dat verzoekster er aan voorbij gaat dat de bewijslast omtrent de 

aanwezigheid van buitengewone omstandigheden die het onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om de 

aanvraag om verblijfsmachtiging in te dienen vanuit het land van herkomst op de aanvrager zelf rust. 

Het is verzoekster die de plicht heeft om in haar aanvraag klaar en duidelijk te vermelden welke de 

buitengewone omstandigheden zijn die haar verhinderen de verblijfsaanvraag bij de consulaire of 

diplomatieke dienst in het buitenland in te dienen en het kwam haar dus toe concreet aan te tonen 
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waarom het voor haar bijzonder moeilijk is om deze verblijfsaanvraag in te dienen bij de Belgische 

diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor haar verblijfplaats of haar plaats van oponthoud in 

het buitenland. Uit haar uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin het ingeroepen beletsel precies 

bestaat (RvS 20 juli 2000, nr. 89.048). 

Het kwam aldus aan verzoekster zelf toe om de buitengewone omstandigheden aan te tonen wanneer 

zij een aanvraag indient op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

De Raad vermag in beginsel zelf geen rekening te houden met nieuwe verklaringen of stukken 

aangezien de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie 

van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om 

deze beslissing te nemen. De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden door bij zijn wettigheidstoetsing 

rekening te houden met gegevens die dateren van na de bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 

194.395). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster niet concreet ingaat op het voormelde motief in de bestreden 

beslissing. Zij betwist dus niet dat zij bij haar verzoekschrift geen begin van bewijs heeft gevoegd om 

haar beweringen te staven. De verwerende partij besluit dan ook terecht dat de aangehaalde elementen 

niet kunnen worden aanvaard als buitengewone omstandigheid. 

 

De Raad stelt vast dat al de argumenten die verzoekster heden in haar verzoekschrift uiteenzet niet als 

zodanig werden aangehaald in de verblijfsaanvraag van 18 september 2018. De verwerende partij kan 

dan ook niet worden verweten hiermee geen rekening te hebben gehouden of hierover niet te hebben 

gemotiveerd.  

 

Bovendien blijkt uit de bestreden beslissing dat rekening werd gehouden met de vier asielaanvragen 

van verzoekster waarbij de laatste asielaanvraag op 15 oktober 2018 werd afgesloten bij arrest nr.     

210 815 waarin de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen besloot tot weigering van de vluchtelingen-

status en de subsidiaire bescherming.  

In dit arrest nr. 210 815 werd verwezen naar de vorige beoordelingen door de commissaris-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen en de Raad van verzoeksters asielaanvragen waarbij  haar vrees 

voor haar familie wegens het huwelijk met haar ex-echtgenoot ongeloofwaardig werd bevonden. Verder 

stelde de Raad in dit arrest vast dat verzoekster in het kader van haar vierde en laatste asielaanvraag 

geen verklaringen en documenten bijbracht die de vaststellingen op basis waarvan in het kader van 

haar vorige asielaanvragen werd besloten tot de ongeloofwaardigheid van de door haar uiteengezette 

asielmotieven, kunnen wijzigen.  

Uit dit arrest nr. 210 815 blijkt verder ook dat rekening werd gehouden met de gewijzigde gezinssituatie 

van verzoekster en haar positie als alleenstaande vrouw. De Raad verwees in dit arrest naar het vorige 

arrest nr. 129 491 waarin hij reeds oordeelde:  

“2.4. Waar verzoekster voorhoudt een alleenstaande vrouw te zijn - zij verwijst hiertoe naar een attest 

van de psychiater en de sociale medewerker en naar een brief van de sociaal assistent - en zij in dit 

verband informatie aanhaalt die de extreme moeilijkheden voor een alleenstaande vrouw in Pakistan 

aantoont, wijst de Raad er op dat het loutere feit een alleenstaande vrouw te zijn met kinderen nog geen 

reden is om te veronderstellen dat verzoekster bij terugkeer naar haar land van herkomst als dusdanig 

zal gepercipieerd en vervolgd worden. Het profiel van alleenstaande vrouw dient immers niet alleen 

beoordeeld te worden naar verzoeksters echtelijke situatie, doch tevens dient te worden gekeken naar 

het netwerk waarop zij kan terugvallen in geval van terugkeer naar Pakistan. In casu dient te worden 

vastgesteld dat verzoekster, die een MBA in Business Administration heeft en werkervaring heeft 

opgedaan bij verschillende NGO’s (gehoorverslag 9 juli 2013, p. 2), over een uitgebreid familiaal en 

sociaal netwerk in Pakistan beschikt. Verzoekster stelde ten tijde van haar gehoor op het 

Commissariaat-generaal weliswaar dat zij geen contact meer had met haar familie sinds haar vlucht, 

doch er dient te worden opgemerkt dat zij dit gebrek aan contact uitdrukkelijk verbond aan de door haar 

naar voren gebrachte problemen dewelke ongeloofwaardig werden bevonden en die verzoekster in het 

verzoekschrift niet betwist. Derhalve is er, gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar 

asielrelaas geen enkele reden om aan te nemen dat verzoekster geen contact meer zou (kunnen) 

onderhouden met haar familie in haar land van herkomst en zij zich bij terugkeer niet opnieuw in 

datzelfde netwerk zou kunnen vestigen. 

 

Waar verzoekster voorhoudt niet over de nodige telefoonnummers te beschikken om vrienden of 

vroegere werkgevers te contacteren, wordt in de verweernota terecht opgemerkt dat van verzoekster 

kan worden verwacht deze gegevens op een of andere wijze te (trachten te) bekomen. Uit niets blijkt, en 

zij zelf toont het tegendeel niet aan en maakt dit geenszins aannemelijk, dat verzoekster reeds 

inspanningen in die zin heeft gedaan. Gelet op de vaststelling dat verzoekster hoogopgeleid is en zij ook 
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gewerkt heeft in Pakistan kan van haar redelijkerwijze worden aangenomen dat zij in de mogelijkheid is 

het nodige te doen om familie, vrienden, kennissen en vroegere werkgevers te contacteren. Uit haar 

verklaringen aan de commissaris-generaal blijkt bovendien dat zij hier in België wel degelijk in staat is 

contacten te onderhouden met haar thuisland, zoals onder meer met een bevriende familie in Karachi. 

 

Verzoekster verwijst in haar verzoekschrift naar een rapport inzake de algemene situatie van 

alleenstaande vrouwen in Pakistan, doch toont hiermee niet in concreto aan dat zij zich bij terugkeer in 

een gelijkaardige situatie zal bevinden. Verzoekster brengt geen enkele argumentatie naar voren 

waaruit zou blijken dat zij daadwerkelijk geen contact meer zou hebben met haar familie en vrienden, 

noch toont zij concreet aan dat zij in casu als dusdanig zal gepercipieerd worden door haar familie of de 

gemeenschap. Verder merkt verwerende partij terecht op dat verzoekster evenmin uit een zeer 

traditionele familie komt nu zij in Pakistan mocht studeren alsook voor verschillende internationale 

organisaties mocht werken voor haar huwelijk met haar echtgenoot. 

 

De attesten gevoegd bij het verzoekschrift doen geen afbreuk aan voorgaande vaststellingen. 

Niettegenstaande de situatie voor verzoekster en haar kinderen moeilijk kunnen zijn in een (open) 

opvangcentrum, herhaalt de Raad dat verzoekster als goed opgeleide jonge vrouw niet aantoont dat zij 

in geval van terugkeer naar Pakistan niet op hetzelfde netwerk zal kunnen beroepen als voorheen. Deze 

vaststelling klemt des te meer gelet op het gegeven dat verzoekster in haar verzoekschrift geen enkele 

poging heeft ondernomen om de gedane vaststellingen inzake de ongeloofwaardigheid van haar 

asielrelaas, en bijgevolg de onmogelijkheid zich onder datzelfde netwerk te plaatsen, te weerleggen. 

 

Verzoeksters algemene stelling dat ofschoon de psycholoog, psychiater en assistent geen compleet 

zicht hebben op haar geloofwaardigheid, maar dezen toch meer over haar weten dat de protection 

officer die haar slechts twee keer heeft gezien, wijzigt niets aan hetgeen voorafgaat.”.” 

 

De Raad stelt in arrest nr. 210 815 verder vast dat verzoekster in het kader van haar vierde 

asielaanvraag geen enkel nieuw element naar voor brengt dat bovenstaande conclusies zou kunnen 

wijzigen. Hij voegt daaraan toe: “Waar zij thans onderstreept dat zij nu haar man heeft verlaten en bij 

een gedwongen terugkeer beschouwd zal worden als een vluchteling in de negatieve zin en hierbij 

verwijst naar algemene informatie van Amnesty International alsook naar de algemene informatie 

omtrent geweld ten opzicht van vrouwen, wordt opgemerkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan 

de beweerde problemen met haar familie en dat de door haar voorgehouden scheiding van haar 

echtgenoot met geen enkel stuk wordt gestaafd. Opnieuw volstaat ook het louter verwijzen naar 

algemene informatie niet om aan te tonen dat verzoekster in haar land van herkomst werkelijk wordt 

bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals 

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico 

op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft hierover in gebreke. 

 

2.8. In ondergeschikte orde vraagt verzoekster haar de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. 

Zij verwijst opnieuw naar de precaire positie van vrouwen in Pakistan en stelt dat de opleiding van jonge 

meisjes nog steeds een probleem is in Pakistan. Opnieuw moet verzoekster gewezen worden op de 

vaststelling dat er geen geloof kan worden gehecht aan het door haar voorgehouden profiel van een 

alleenstaande vrouw en dat de verwijzing naar algemene informatie desbetreffend niet volstaat. Ook 

waar verzoekster stelt dat schoolgaan voor jonge meisjes nog steeds problematisch is in Pakistan, is het 

louter aanhalen van algemene informatie onvoldoende om aan te tonen dat er in hoofde van verzoekster 

of haar dochters een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige 

schade bestaan. Verzoekster dient in concreto aan te tonen dat haar dochters niet in de mogelijkheid 

zouden zijn om in Pakistan naar school te gaan, hetgeen zij heeft nagelaten te doen.” 

 

De verwerende partij besluit in de bestreden beslissing dan ook terecht dat verzoekster met haar loutere 

bewering “geen enkel nieuw element toevoegt aan de elementen die zij reeds tijdens haar asielproce-

dures naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties”. Gelet op wat 

voorafgaat maakt verzoekster dan ook geen schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk.  

 

3.4. In haar verblijfsaanvraag van 18 september 2018 heeft verzoekster slechts verwezen naar haar 

twee kinderen en een schoolattest voor het oudste kind toegevoegd.  

De verwerende partij heeft rekening gehouden met deze scholing en in de bestreden beslissing 

gemotiveerd als volgt: “Het feit dat haar kinderen hier naar school gaat, kan niet aanzien worden als een 

buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet aantoont dat een scholing niet in het land van 
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herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van het kind geen gespecialiseerd 

onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is.” 

 

De verwerende partij motiveert in wezen dat de aanwezigheid van schoolgaande kinderen geen buiten-

gewone omstandigheid uitmaakt nu verzoekster geen elementen aanbrengt die aantonen dat het 

schoollopen niet (tijdelijk) kan worden verdergezet in het land van herkomst. De scholing van haar 

kinderen vergt verder geen gespecialiseerd onderwijs of infrastructuur die niet ter plaatse aanwezig zijn.  

 

In haar verzoekschrift stelt verzoekster nu dat de meeste meisjes in Pakistan geen school mogen of 

kunnen lopen zodat de opmerking over bijzonder onderwijs niet pertinent voorkomt. Zij citeert 

vervolgens een ongedateerd internetartikel van MO magazine “Miljoenen meisjes niet naar school in 

Pakistan”. De Raad stelt vast dat verzoekster dit argument echter niet te berde heeft gebracht in haar 

verblijfsaanvraag van 18 september 2018 zodat de verwerende partij wederom niet kan worden 

verweten hiermee geen rekening te hebben gehouden of hierover niet te hebben gemotiveerd. De 

vaststelling van de verwerende partij dat verzoekster in haar verblijfsaanvraag niet heeft aangetoond dat 

een scholing in het land van herkomst niet kan worden verkregen, vindt steun in het administratief 

dossier. De Raad herinnert eraan dat verzoekster in deze de bewijslast draagt. Verder verwijst de Raad 

naar wat reeds werd geoordeeld in arrest nr. 210 815 met name: “Ook waar verzoekster stelt dat 

schoolgaan voor jonge meisjes nog steeds problematisch is in Pakistan, is het louter aanhalen van 

algemene informatie onvoldoende om aan te tonen dat er in hoofde van verzoekster of haar dochters 

een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaan. 

Verzoekster dient in concreto aan te tonen dat haar dochters niet in de mogelijkheid zouden zijn om in 

Pakistan naar school te gaan, hetgeen zij heeft nagelaten te doen.”  

 

De vaststelling dat niet wordt aangetoond dat een scholing niet in het land van herkomst kan worden 

verkregen is in casu een voldoende schragend motief om de aanwezigheid van schoolgaande kinderen 

niet aan te merken als een buitengewone omstandigheid.  

De verdere motivering, met name dat verzoekster bewust de keuze heeft gemaakt om haar uiterst 

precaire verblijf verder te zetten ondanks alle weigeringsbeslissingen en bevelen om het grondgebied te 

verlaten, die aan haar al betekend werden, en dat zij het schoolbezoek van haar kinderen bewust liet 

plaatsvinden in deze precaire situatie, heeft in casu dan ook geen enkele meerwaarde en betreft een 

overtollig motief. De gegrondheid van verzoeksters kritiek op dit overtollig motief kan dan ook niet leiden 

tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Om die reden wordt niet verder ingegaan op deze 

kritiek.  

 

3.5. Verzoekster heeft in haar verblijfsaanvraag van 18 september 2018 nog vermeld dat zij feitelijk 

gescheiden leeft van haar echtgenoot die in Italië een onbeperkt verblijfsrecht heeft verworven en dat 

haar echtgenoot haar bedreigt tot teruggave van hun gemeenschappelijke kinderen.  

Hierover wordt in de bestreden beslissing duidelijk gemotiveerd als volgt: 

“Betrokkene beroept zich op het feit dat zij gescheiden leeft van haar echtgenoot, die een onbeperkt 

verblijfsrecht verworven zou hebben in Italië en die dreigt haar kinderen van haar af te nemen. Uit het 

administratief dossier van betrokkene blijkt enkel dat haar echtgenoot inderdaad op datum van 

31.01.2013 asiel vroeg in Italië. Uit het dossier blijkt echter niet wat het resultaat van deze asielaanvraag 

was. Verder stellen we vast dat betrokkene geen bewijzen voorlegt van bedreigingen door haar 

echtgenoot, betrokkene toont evenmin aan dat haar echtgenoot in België verblijft, temeer daar ze zelf 

aangeeft dat hij in Italië verblijfsrecht heeft, waarvan ze evenmin bewijzen voorlegt. Loutere beweringen 

zijn onvoldoende om aanvaard te worden als buitengewone omstandigheid.” 

 

Verzoekster gaat niet in op deze concrete motivering. Zij betwist niet dat er geen bewijs werd 

voorgelegd van de bewering dat haar ex-echtgenoot een onbeperkt verblijfsrecht heeft in Italië, noch 

betwist zij dat er geen bewijzen werden voorgelegd van de voorgehouden bedreigingen. De verwerende 

partij kon dan ook terecht besluiten dat het enkel om loutere beweringen gaat die onvoldoende zijn om 

te worden aanvaard als buitengewone omstandigheid.  

In zoverre verzoekster in haar verzoekschrift er terug op wijst dat zij een alleenstaande moeder van 

twee meisjes is geworden, verwijst de Raad naar wat hierboven daarover reeds werd uiteengezet.  

Verder houdt verzoekster voor dat geen rekening wordt gehouden met de culturele context van het 

gezin en met het gegeven dat kinderen, bij een scheiding, in het gezin van de man worden opgevoed. 

Dit element werd echter niet aangehaald in de verblijfsaanvraag van 18 september 2018. Daar de 

bewijslast bij verzoekster ligt en zij in haar aanvraag over dit element stilzwijgend was, kan de 

verwerende partij niet worden verweten hiermee geen rekening te hebben gehouden of hierover niet te 

hebben gemotiveerd. Bovendien beperkt verzoekster zich ook hier tot een loutere bewering over de 
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culturele context in Pakistan, terwijl in het arrest nr. 210 815 de Raad ook wees op verzoeksters 

specifieke situatie, met name dat zij niet uit een zeer traditionele familie komt, dat zij in Pakistan mocht 

studeren, hoogopgeleid is, voor verschillende organisaties mocht werken en in Pakistan over een 

uitgebreid familiaal en sociaal netwerk beschikt.  

 

3.6. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met duur van de 

verschillende asielprocedures die verzoekster heeft doorlopen.  

Het betoog van verzoekster dat de verwerende partij deze verschillende asielprocedures, die negatief 

werden afgesloten, en de verschillende bevelen om het grondgebied te verlaten die daaruit zijn 

voortgevloeid, heeft gebruikt als een reden om de aanvraag om verblijfsmachtiging van 18 september 

2018 onontvankelijk te verklaren, en dus een illegale voorwaarde aan artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet heeft gevoegd, mist evenwel alle feitelijke grondslag.  

Uit de bestreden beslissing blijkt enkel dat de verwerende partij het verblijf van verzoekster gedurende 

deze asielprocedures heeft beoordeeld in het kader van de ontvankelijkheid van de aanvraag, met name 

de vraag of verzoekster op redelijke wijze kan worden verplicht om haar verblijfsaanvraag in te dienen 

vanuit het land van herkomst. Daarbij heeft de verwerende partij geoordeeld dat de duur van de 

procedures, “namelijk bijna zeven maanden voor de eerste, één jaar en vier maanden voor de tweede, 

elf maanden voor de derde en tien maanden voor de laatste” niet van die aard is dat ze als onredelijk 

lang kan worden beschouwd.  

Daarnaast heeft de verwerende partij rekening gehouden met het langdurig verblijf van verzoekster en 

de integratie die daaruit is voortgevloeid, waarbij zij motiveert: “De elementen van lang verblijf en 

integratie (met name het feit dat betrokkene meer dan zes jaar ononderbroken in België zou verblijven, 

dat zij noties zou hebben van beide landstalen, dat haar vast werk beloofd zou zijn indien zij over een 

arbeidskaart zou beschikken, dat zij zich intussen geïntegreerd zou hebben en dat zij een deelcertificaat 

Franse taallessen voorlegt) 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).” 

Ten slotte heeft de verwerende partij ook rekening gehouden met verzoeksters banden met België en 

hierover gemotiveerd als volgt:  

“Betrokkene beroept zich op het feit dat haar banden met België inmiddels zo hecht geworden zijn dat 

een verbreking ervan een moeilijk te herstellen nadeel zou kunnen veroorzaken. Het klopt dat er een 

afweging dient gemaakt te worden tussen iemands privé-en gezinsleven (met name de zogenaamde 

hechte banden) en de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of 

consulaire post in het land van herkomst. De verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke 

scheiding, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Verder stellen we vast 

dat betrokkene niet aantoont dat er sprake is van dergelijke nauwe banden dat zij bij een verbreking 

ervan tot een moeilijk te herstellen nadeel zou leiden. Allereerst stellen we vast dat betrokkene niet 

aantoont dat zij nog familieleden heeft in België. Uit het administratief dossier blijkt echter wel dat zij nog 

verschillende familieleden heeft in Pakistan, met name haar moeder, zes zussen en twee broers. Haar 

echtgenoot zou volgens de verklaringen van betrokkene onbeperkt verblijfsrecht hebben in Italië waarbij 

zij verklaart dat zij gescheiden van elkaar leven. Met betrekking tot haar in België opgebouwde hechte 

banden legt betrokkene geen enkel bewijs voor. Bij huidige aanvraag 9bis legt betrokkene enkel één 

deelcertificaat Frans voor. Hieruit blijkt niet dat zij in België dergelijke hechte banden heeft opgebouwd 

dat er bij een verbreking ervan sprake zou zijn van een moeilijk te herstellen nadeel. Dit element kan 

dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. Wij merken tevens nog op dat de 

verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post niet 

noodzakelijk leidt tot een effectieve verwijdering. Zij heeft enkel tot gevolg dat de betrokkene tijdelijk het 

land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat zij voldoet aan de in de 

vreemdelingenwet bepaalde vereisten.” 

 

De Raad merkt op dat al deze motieven betrekking hebben op verzoeksters verblijf, integratie en 

banden in België zodat ze samen moeten worden gelezen.  

 

Uit een samenlezing van deze motieven blijkt vooreerst dat deze beoordeling geheel in de lijn ligt van de 

rechtspraak van de Raad van State die reeds heeft gesteld “dat echter 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” (RvS 9 december 2009, nr. 198.769, punt 3.3.3). 
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Gelet op deze vaste rechtspraak van de Raad van State kon de verwerende partij op goede gronden 

oordelen dat de voorgelegde elementen van integratie, mede ten gevolge van de lange verblijfsduur in 

België, niet verantwoorden dat de verblijfsaanvraag in België wordt ingediend, en dat deze elementen 

het voorwerp kunnen uitmaken van een eventueel onderzoek naar de gegrondheid van de aanvraag om 

verblijfsmachtiging.  

Het is aan verzoekster om aannemelijk te maken dat het in haar specifieke geval alsnog kennelijk 

onredelijk, onjuist of onzorgvuldig was om dit standpunt in te nemen of dat daar in haar geval anders 

over moet worden gedacht.  

 

Verzoekster voert aan dat de verwerende partij niet overgegaan is tot een daadwerkelijke persoonlijke 

toetsing van de reden waarom het langdurig verblijf in casu geen buitengewone omstandigheid vormt 

die het onmogelijk dan wel bijzonder moeilijk maakt om de verblijfsaanvraag in het land van herkomst in 

te dienen. Zij wijst er op dat het gaat om een gezin met twee minderjarige kinderen, van wie één 

geboren in België en één dat nog geen één jaar oud was bij aankomst in België. Verder merkt zij op dat 

haar gezinssituatie is gewijzigd zodat het anders dient te worden aangepakt. Zij is nu een 

alleenstaande, afgestoten moeder met twee kinderen. Zij stelt dat nergens uit de beslissing blijkt dat 

hiermee rekening werd gehouden hoewel het van belang is bij de afweging naar de bijzondere 

moeilijkheid voor verzoekster om na 7 jaar verblijf en inburgering als afgestoten, alleenstaande vrouw 

met twee minderjarige kinderen terug te keren naar Pakistan.  

Verder haalt verzoekster nog aan dat hechte banden in België in haar geval niet gelijk te stellen zijn met 

de aanwezigheid van familieleden In Pakistan. Integendeel: zij vreest zowel haar familie als die van  

haar ex-echtgenoot en de Pakistaanse samenleving. Zij wijst erop dat de banden gedurende 7 jaar 

verblijf in België betrekking hebben tot de Belgische ‘way of life’, de plaats die aan de vrouw wordt 

toegekend, met een open cultuur waar iedereen, man of vrouw, op gelijke voet wordt behandeld. Zij leeft 

in volledige immersie binnen de Belgische samenleving sedert 7 jaar en kon als vrouw het woord voeren 

en autonoom beslissingen nemen in haar eigen leven en dat van haar minderjarige dochters. De 

banden met België bestaan dan ook uit meer dan de taalcursussen die zij heeft gevolgd. Haar dochters 

zijn volledig opgevoed op Westerse wijze en Pakistan is hen totaal vreemd.  

 

Verzoekster verliest echter wederom uit het oog dat zij in deze de bewijslast draagt. De Raad stelt vast 

dat verzoekster zich in haar verblijfsaanvraag van 18 september 2018 heeft beperkt tot het loutere 

betoog dat zij “thans 6 jaar en 6 maanden ononderbroken verblijft op het grondgebied”. Verzoekster 

heeft in haar verblijfsaanvraag echter niet concreet uiteengezet waarom haar langdurig verblijf in België 

het haar onmogelijk maakt om tijdelijk terug te keren en haar verblijfsaanvraag in te dienen via de 

bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

Verder heeft verzoekster in haar verblijfsaanvraag zeer summier uiteengezet dat zij “noties heeft van 

beide landstalen”, dat haar “vast werk werd beloofd indien zij over een arbeidskaart zou beschikken” en 

dat zij “zich intussen heeft geïntegreerd zodat een weigering van verblijf omwille van humanitaire 

redenen niet aanvaardbaar kan zijn”. Verzoekster heeft in haar verzoekschrift bijgevolg niet concreet 

aangegeven waarom haar noties van de beide landstalen, haar werkbelofte en haar integratie, die zij 

overigens niet verdere toelichtte, in haar geval wél zou moeten worden beschouwd als een buiten-

gewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Verder heeft verzoekster in 

haar verblijfsaanvraag enkel gesteld “dat de banden met België inmiddels zo hecht zijn geworden dat 

een verbreken ervan een moeilijk te herstellen nadeel zou kunnen veroorzaken”. In de bestreden 

beslissing wordt terecht vastgesteld dat verzoekster als bewijs van haar banden met België enkel een 

deelcertificaat Frans heeft voorgelegd zodat dit element niet als een buitengewone omstandigheid in de 

zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan worden aanvaard. Tevens wordt er in de bestreden 

beslissing terdege op gewezen dat de verplichting om te aanvraag in te dienen vanuit het land van 

herkomst, enkel een tijdelijke scheiding betreft, hetgeen geen ernstig of moeilijk te herstellen nadeel met 

zich brengt. Het is weinig ernstig van verzoekster om in haar verzoekschrift niet op de concrete 

motivering in te gaan doch heden enkel elementen aan te halen, zoals de Belgische ‘way of life’ of de 

voorgehouden Westerse opvoeding van haar dochters, die zij voorheen in haar verblijfsaanvraag niet 

heeft vermeld. De Raad benadrukt dat onderhavig beroep van verzoekster tegen de bestreden 

beslissing niet mag worden aangewend om haar verblijfsaanvraag verder uit te breiden. Waar 

verzoekster nogmaals verwijst naar haar vrees voor haar familie, haar ex-man en haar positie als 

alleenstaande vrouw met twee kinderen in de Pakistaanse samenleving, merkt de Raad op dat deze 

argumenten al afdoende werden beantwoord, zoals blijkt uit punten 3.3 en 3.5.  

 

3.7.  Uit wat voorafgaat blijkt dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen worden gelezen. Voorts blijkt uit de bestreden beslissing genoegzaam dat de 

verwerende partij rekening heeft gehouden met alle elementen aangehaald in de aanvraag van 18 



  

 

RvV X - Pagina 17 van 17 

september 2018 en de hierbij voorgelegde stukken alsook dat zij hierover op afdoende wijze heeft 

gemotiveerd. De motivering van de bestreden beslissing is pertinent en draagkrachtig en stelt 

verzoekster in staat te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden 

beslissing is gegrond, derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt. Een schending 

van de artikelen 2 en 3 van voormelde wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de Vreemdelingenwet 

is niet aangetoond. 

 

Verzoekster toont niet aan met welke concrete omstandigheid, element of stuk de verwerende partij 

geen rekening heeft gehouden of ten onrechte niet in de beoordeling heeft betrokken. De uiteenzetting 

van verzoekster laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op grond van 

onjuiste gegevens of een niet correcte feitenvinding, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding 

van de appreciatiebevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt in het kader van artikel 9bis van 

de Vreemdelingenwet.  

Verzoekster toont ook niet aan dat de verwerende partij in casu een andere invulling aan het begrip 

“buitengewone omstandigheden” zoals opgenomen in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft 

gegeven die strijdig is met de wijze waarop dit begrip dient te worden ingevuld.  

Een schending van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheids-

beginsel is niet aangetoond. Evenmin blijkt een schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

Waar verzoekster artikel 8 van het EVRM geschonden acht, licht zij niet toe op welke wijze deze 

bepaling door de bestreden beslissing werd geschonden, zodat het middel in die mate onontvankelijk is.  

Van machtsoverschrijding is er sprake wanneer de bestuursoverheid zich de bevoegdheid aanmatigt die 

de wet aan een ander overheidsorgaan heeft opgedragen. De beschouwingen die verzoekster naar voor 

brengt, tonen niet aan dat er sprake zou zijn van machtsoverschrijding. De verwerende partij heeft haar 

bevoegdheid, zoals omschreven in de Vreemdelingenwet, niet overschreden.  

 

3.8. Het enige middel is, in zoverre ontvankelijk, niet gegrond en kan niet leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing waarbij de aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie mei tweeduizend negentien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 


