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 nr. 230 793 van 23 december 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM 

Violetstraat 48 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 

30 augustus 2019 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 

31 juli 2019 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 

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

van vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 november 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van Mr. A. HAEGEMAN, die loco Mr. S. VAN ROSSEM verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van Mr. L. VAN DE PUTTE, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 30 juli 2014 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing 

waarbij verzoeker werd uitgesloten van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus, 

wegens het plegen van ernstige mensenrechtenschendingen. Met het arrest nr. 150.989 van 18 

augustus 2015 bevestigde de Raad deze beslissing. Verzoeker diende een tweede verzoek om 

internationale bescherming in op 17 mei 2017, dat evenwel door de Commissaris-generaal voor de 
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vluchtelingen en staatlozen werd geweigerd in overweging te namen op 19 oktober 2017. Bij arrest 

nr.199.135 van 7 februari 2013 verwierp de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep tegen 

deze beslissing. 

 

Op 21 juni 2013 diende verzoeker een verzoek om bescherming in op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Op 31 juli 2019 werd een beslissing genomen waarbij deze aanvraag ongegrond 

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

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf voor de volgende persoon: 

 

J., B.Y. (...), geboren te Delft, Jaffna district, Sri Lanka op (...).1986 

(R.R.nr. (0) (...)) 

Nationaliteit: Sri Lanka 

Adres: (...) 

 

opgesteld en ondertekend door de advocate van de betrokkene op 21.06.2018, en ingediend dd. 

21.06.2018 (datum vermeld op het attest van inontvangstname, bijlage 3), gevolgd door een positieve 

adrescontrole op 28.09.2018, waarvoor op 01.10.2018 een attest van inontvangstname, bijlage 3 werd 

afgeleverd, 

 

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 ontvankelijk is doch ongegrond. 

 

Reden(en): 

De aanvraag in ontvankelijk daar de bevoegde asielinstantie van oordeel was dat de betrokkene niet 

direct of indirect mag worden teruggeleid naar Sri Lanka. Dit wordt door onze dienst aanvaard als 

buitengewone omstandigheid om de aanvraag in België in te dienen. 

 

De ingeroepen motieven volstaan echter niet ter rechtvaardiging van een verblijfsmachtiging aan hem. 

 

Terzijde dient opgemerkt dat het cynisch is dat de verzoeker zich beroept op art. 3 van het EVRM, 

stellende dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of straffen, terwijl hij in het kader van zijn asielrelaas verklaringen heeft 

afgelegd tegenover de bevoegde asielinstantie inzake zijn activiteiten als lid van het LTTE, waaruit men 

niet anders kan dan vaststellen dat hij zijn medewerking heeft verleend aan misdaden tegen de 

menselijkheid. Huidige beslissing houdt geen directe of indirecte terugleiding naar Sri Lanka in, zodat er 

geen schending is van art. 3 EVRM. 

 

Volgens de bevoegde asielinstantie was de betrokkene in het herkomstland concreet betrokken bij de 

gedwongen rekrutering van burgers, waarbij diegenen die zich verzetten, werden beledigd, geslagen of 

gedood. Hij stond tevens persoonlijk in voor hun training en gedwongen inlijving aan het front waar hen 

een quasi gewisse dood te wachten stond daar zij als menselijk schild werden ingezet. 

Door het verzwijgen van de ware rol van zijn eenheid binnen het LTTE poogde hij op intentionele wijze 

om de Belgische autoriteiten te misleiden en bovendien trachtte hij om het handelen van het LTTE ten 

aanzien van rekruten te minimaliseren, bijvoorbeeld wanneer het ging over de (on)mogelijkheid om naar 

huis terug te keren, de volledige inperking van de bewegingsvrijheid daar er voorzien werd in bewaking 

of wanneer hem vragen gesteld werden inzake de (lijf)straffen aan de rekruten, die bestonden uit zowel 

jongens als meisjes. 

Hij beweerde onder andere dat de jongste rekruut die hij trainde 16 jaar was maar dat hij desaangaande 

geen zekerheid had, terwijl sommige bronnen inzake de rekruten van de Tamiltijgers zelfs spreken over 

een leeftijdsgrens van 11 jaar. 

Nergens uit blijkt dat hij zich verzette of probeerde te verzetten tegen de hem opgelegde taken. 

Ofschoon reeds vele LTTE – leden waren gedeserteerd, bleef hij tot het allerlaatst van de oorlog actief 

in het LTTE. Bij zijn overgave aan het regeringsleger deed hij evenmin een poging om te verbergen dat 

hij een strijder was. Uit alles bleek zijn doorgedreven betrokkenheid bij het LTTE. 

 

Wegens deze concrete en doorgedreven betrokkenheid bij de gedwongen rekrutering van burgers, is hij 

medeverantwoordelijk of heeft hij bewust bijgedragen aan misdaden tegen de menselijkheid en/of 
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oorlogsmisdaden zoals bepaald in art. 7 en 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal 

Strafhof van 17.07.1998. 

Derhalve nam de bevoegde asielinstantie de beslissing om hem uit te sluiten van bescherming op grond 

van het begaan van oorlogsmisdrijven en ernstige mensenrechtenschendingen, overeenkomstig art. 

1F(a) van de Vluchtelingenconventie. 

 

Tegenover het individueel belang van de aanvrager, dienen we in de fair balance toets het 

maatschappelijk belang van de Belgische gemeenschap te plaatsen. 

Uit zijn verklaringen tegenover de bevoegde asielinstantie, rekening houdend met de ernst én de aard 

van de feiten en met het herhaalde karakter ervan, blijkt toch wel de afwezigheid van schuldinzicht, van 

spijt van zijn daden ten aanzien van zijn slachtoffers. Als het aan hem lag, zou hij immers nog steeds 

zijn werkzaamheden binnen het regiment verder zetten, maar het einde van de oorlog besliste daar 

anders over. Hij heeft geen enkele straf uitgezeten voor de daden die hij pleegde in het herkomstland. 

De betrokkene komt aldus wegens zijn persoonlijk gedrag niet in aanmerking van de gunstmaatregel 

vervat in art. 9 bis van de wet om gemachtigd te worden tot verblijf, gezien de zwaarwichtigheid, de 

ernst, en de gevolgen, toen en nu nog steeds, voor de nabestaanden aan wie werkelijk schade werd 

aangericht door deze misdaden en waarvoor hij nooit spijt betuigde noch ter verantwoording geroepen 

werd of passend gesanctioneerd. 

Het welkom heten van een dergelijk individu in onze samenleving, aan de hand van een 

verblijfsmachtiging, zou immers een miskenning zijn van wat die slachtoffers hebben ondergaan. 

In deze context wordt nogmaals opgemerkt dat misdrijven tegen de menselijkheid niet verjaren. 

In België is er trouwens geen maatschappelijk draagvlak aanwezig om aan personen die 

medeverantwoordelijk zijn voor ernstige misdrijven tegen de menselijkheid, een verblijfsmachtiging toe 

te kennen met alle rechten en plichten als eender welke andere gewone burger. 

Het collectieve belang om geen 'vrijhaven' te zijn voor personen die medeverantwoordelijk zijn voor het 

lijden van een niet nader bepaald aantal mensen en de gemeenschappelijke morele verontwaardiging 

tegenover dergelijke misdaden, wegen hierbij op tegen het individuele belang van de betrokkene. 

 

In toepassing van artikel 8.2 EVRM is een inmenging van enig openbaar gezag toegestaan in de 

uitoefening van het recht vervat in art. 8 EVRM inzake het gezinsleven en de socio-economische 

belangen van een persoon, en dit ter voorkoming van strafbare feiten. Iemand met een dergelijke 

afwezigheid van moreel inzicht en gebrek aan empathie voor zijn medemens, met een verleden van 

gewelddadigheid, kan worden beschouwd als een potentieel voldoende ernstige bedreiging voor zijn 

omgeving, zodanig dat hier een fundamenteel belang van de maatschappij, het beschermen van de 

openbare orde, voor ogen moet worden gehouden. 

 

De aangehaalde elementen van integratie, met name de duur van het ten dele legale verblijf gezien de 

behandelingsduur van de procedures, met de daarmee gepaard gaande integratie, voornamelijk 

bestaande uit de tewerkstelling op momenten dat die toegestaan was, volstaan geenszins om aan de 

verzoeker het verblijfsrecht toe te kennen. De betrokkene wist immers dat zijn verblijf slechts voorlopig 

werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en dat hij bij een negatieve beslissing het land 

diende te verlaten. 

 

Naar eigen zeggen verliet hij op 15.01.2012 Sri Lanka en reisde naar Nairobi, Kenia en zo verder naar 

Mali, waar hij anderhalf jaar verbleef. 

Op 29.04.2013 verklaarde hij zich een eerste maal kandidaat vluchteling. Op 19.08.2015 werd hij door 

de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen (afgekortot tot RVV) uitgesloten van de vluchtelingenstatus 

en van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

De duur van deze 1ste procedure – namelijk zo’n 2 jaar 3 maanden en 21 dagen – was niet van die aard 

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

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

 

Op 17.05.2017 diende hij een 2de asielaanvraag in, die op 19.10.2017 werd afgesloten door het 

Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (afgekort tot CGVS) met de weigering van 

inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Deze beslissing werd hem betekend dd. 

20.10.2017. De RVV verworp zijn beroep op 09.02.2018 RVV. 

 

De duur van deze 2de procedure – namelijk om en bij 1 jaar 2 maanden en 23 dagen – was niet van die 

aard dat ze als onredelijk lang beschouwd wordt. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, 
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geeft aan de betrokkene ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr. 89980 van 

02.10.2000) 

 

Na de definitieve afsluiting van zijn 2de asielprocedure werd het eerder aan hem afgeleverde bevel om 

het grondgebied te verlaten, de bijlage 13 quinquies dd. 24.10.2017, hem betekend dd. 27.10.2017, 

opnieuw uitvoerbaar. Op 19.02.2018 werd hem dientengevolge een verlenging toegestaan op dit bevel 

tot 01.03.2018. 

 

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

verblijft sindsdien op irreguliere wijze in België. Uit langdurig illegaal verblijf kunnen echter geen rechten 

geput worden met het oog op een verblijfsmachtiging. 

 

De betrokkene wijst op het element van zijn tewerkstelling en legt een arbeidsovereenkomst onbepaalde 

duur dd. 15.04.2014 met addenda en loonfiches en RVA documenten alsook het aanslagbiljet van de 

belastingen daterend van 2016 en een aangifte van de personenbelasting wat betreft het aanslagjaar 

2015. Daarbij voegt hij een aanbeveling van zijn werkgever waar hij werkte als “medewerker 

spoelkeuken” dd. 03.10.2017. 

 

Ingevolge de Wet van 30.04.1999 met betrekking op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en 

het Koninklijk Besluit van 09.06.1999 houdende de uitvoering van deze wet, wordt een arbeidskaart type 

C enkel afgeleverd aan een kandidaat vluchteling van wie de asielaanvraag hangende is, zodat die zich 

in het eigen onderhoud kan voorzien in afwachting van een beslissing inzake zijn asielaanvraag. De 

geldigheidsduur van deze vergunning komt echter te vervallen op het moment dat de asielprocedure op 

definitieve wijze wordt afgesloten. Dientengevolge was het de betrokkene daarna niet langer toegestaan 

om tegen betaling arbeidsprestaties te leveren. In casu heeft de betrokkene zijn verblijf proberen te 

rekken door na de eerste definitieve weigeringsbeslissing, een meervoudige asielaanvraag in te dienen, 

die eveneens werd afgesloten met een negatieve beslissing. In een poging om de Belgische overheid 

voor voldongen feiten te plaatsen, nestelt hij zich verder in de illegaliteit op het Belgische grondgebied, 

wat hem niet in dank kan worden afgenomen. Het element van de tewerkstelling met de voorgelegde 

stukken kunnen aldus niet worden weerhouden als een grond voor een verblijfsmachtiging. 

 

Ofschoon de verzoeker poogde aan te tonen dat hij Nederlandse taallessen volgde door een 

reflectiefiche NT2 van het CVO Crescendo dd. 24.10.2013 voor te leggen, blijkt daaruit niet dat hij ooit 

het drempelniveau, algemeen beschouwd als het overlevingsniveau, heeft behaald. Uit de voorgelegde 

evaluatie inzake de Nederlandse taallessen op absoluut beginnersniveau, komt naar voor dat hij een 

zwak resultaat behaalde van 35,5/100 en dat dit o.a. te wijten was aan zijn talrijke afwezigheden. 

 

Hij legt geen getuigschrift voor wat betreft het slagen in een taalcursus Nederlands noch een bewijs van 

het volgen van een inburgeringscursus. Nergens uit blijkt zijn actieve deelname aan het 

verenigingsleven. Er worden verder geen getuigenissen toegevoegd van vrienden of kennissen. Men 

kan niet anders dan constateren dat de verzoeker onvoldoende zijn integratiebereidheid of zijn 

inspanningen tot integratie gestaafd heeft. 

 

Rekening houdend met het zorgvuldigheidsbeginsel wordt er gekeken naar het geheel van alle 

elementen in het voorliggende dossier. En in toepassing van het proportionaliteitsbeginsel blijkt dat het 

resultaat van de afweging van de elementen die in het voordeel van de betrokkene zouden kunnen 

weerhouden worden, met de elementen die in zijn nadeel gelden, de conclusie rechtvaardigt dat de 

weigering tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning een werkelijk voldoende ernstig en 

fundamenteel belang van de samenleving dient, zoals hierboven uitgelegd. In casu primeert het belang 

van de Staat ten opzichte dan dat van betrokkene.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat hij uiteenzet als volgt:  

 

“Enig middel: schending van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet, artikel 62 van de vreemdelingenwet, 

schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: de motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet 

van 29.07.1991, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel 

 



  

 

 

X - Pagina 5 

De Minister meent dat de regularisatieaanvraag op basis van humanitaire redenen (artikel 9bis) van 

verzoeker d.d. 21/06/2018, ontvankelijk, doch wel ongegrond is. 

 

Redenen: 

 

De aanvraag in ontvankelijk daar de bevoegde asielinstantie van oordeel was dat de betrokkene niet 

direct of indirect mag worden teruggeleid naar Sri Lanka. Dit wordt door onze dienst aanvaard als 

buitengewone omstandigheid om de aanvraag in België in te dienen. 

 

De ingeroepen motieven volstaan echter niet ter rechtvaardiging van een verblijfsmachtiging aan hem. 

 

Terzijde dient opgemerkt dat het cynisch is dat de verzoeker zich beroept op art. 3 van het EVRM, 

stellende dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of straffen, terwijl hij in het kader van zijn asielrelaas verklaringen heeft 

afgelegd tegenover de bevoegde asielinstantie inzake zijn activiteiten als lid van het LTTE, waaruit men 

niet anders kan dan vaststellen dat hij zijn medewerking heeft verleend aan misdaden tegen de 

menselijkheid. Huidige beslissing houdt geen directe of indirecte terugleiding naar Sri Lanka in, zodat er 

geen schending is van art. 3 EVRM. 

 

Volgens de bevoegde asielinstantie was de betrokkene in het herkomstland concreet betrokken bij de 

gedwongen rekrutering van burgers, waarbij diegenen die zich verzetten, werden beledigd, geslagen of 

gedood. Hij stond tevens persoonlijk in voor hun training en gedwongen inlijving aan het front waar hen 

een quasi gewisse dood te wachten stond daar zij als menselijk schild werden ingezet. 

Door het verzwijgen van de ware rol van zijn eenheid binnen het LTTE poogde hij op intentionele wijze 

om de Belgische autoriteiten re misleiden en bovendien trachtte hij om het handelen van het LTTE ten 

aanzien van rekruten te minimaliseren, bijvoorbeeld wanneer het ging over de (cm)mogelijkheid om naar 

huis terug te keren, de volledige inperking van de bewegingsvrijheid daar er voorzien werd in bewaking 

of wanneer hem vragen gesteld werden inzake de (lijf)straffen aan de rekruten, die bestonden uit zowel 

jongens als meisjes. 

 

Hij beweerde onder andere dat de jongste rekruut die hij trainde 16 jaar was maar dat hij desaangaande 

geen zekerheid had, terwijl sommige bronnen inzake de rekruten van de Tamiltijgers zelfs spreken ver 

een leeftijdsgrens van 11 jaar. 

Nergens uit blijkt dat hij zich verzette of probeerde te verzetten tegen de hem opgelegde taken. 

Ofschoon reeds vele LTTE - leden waren gedeserteerd, bleef hij tot het allerlaatst van de oorlog actief in 

het LTTE. 

Bij zijn overgave aan het regeringsleger deed hij evenmin een poging om te verbergen dat hij een 

strijder was. Uit alles bleek zijn doorgedreven betrokkenheid bij het LTTE. 

 

Wegens deze concrete en doorgedreven betrokkenheid bij de gedwongen rekrutering van burgers is hij 

medeverantwoordelijk of heeft hij bewust bijgedragen aan misdaden tegen de menselijkheid en/of 

oorlogsmisdaden zoals bepaald in art. 7 en 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal 

Strafhof van 17.07.1998. 

Derhalve nam de bevoegde asielinstantie de beslissing om hem uit te sluiten van bescherming op grond 

van het begaan van oorlogsmisdrijven en ernstige mensenrechtenschendingen, overeenkomst art. 1F(a) 

van de Vluchtelingenconventie. 

 

Tegenover het individueel belang van de aanvrager, dienen we in de fair balance toets het 

maatschappelijk belang van de Belgische gemeenschap te plaatsen. 

Uit zijn verklaringen tegenover de bevoegde asielinstantie, rekening houdend met de ernst en de aard 

van de feiten en met het herhaald karakter ervan, blijkt toch wel de afwezigheid van schuldinzicht, van 

spijt van zijn daden ten aanzien van zijn slachtoffers. Als het aan hem lag, zou hij immers, nog steeds 

zijn werkzaamheden binnen het regiment verder zetten, maar het einde van de oorlog besliste daar 

anders over. Hij heeft geen enkele straf uitgezeten voor de daden die hij pleegde in het herkomstland. 

De betrokkene komt aldus wegens zijn persoonlijk gedrag niet in aanmerking van de gunstmaatregel 

vervat in art. 9 bis van de wet om gemachtigd te worden tot verblijf, gezien de zwaarwichtigheid, de 

ernst, en de gevolgen toen en nu nog steeds, voor de nabestaanden aan wie werkelijk schade werd 

aangericht door deze misdaden en waarvoor hij nooit spijt betuigde noch ter verantwoording geroepen 

werd of passend gesanctioneerd. 

Het welkom heten van een dergelijk individu in onze samenleving, aan de hand van een 

verblijfsmachtiging, zou immers een miskenning zijn van wat die slachtoffers hebben ondergaan. 
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In deze context wordt nogmaals opgemerkt dat misdrijven tegen de menselijkheid niet verjaren. 

In België is er trouwens geen maatschappelijk draagvlak aanwezig om aan personen die 

medeverantwoordelijk zijn voor ernstige misdrijven tegen de menselijkheid, een verblijfsmachtiging toe 

te kennen met alle rechten en plichten als eender welke andere gewone burger. 

Het collectieve belang om geen 'vrijhaven' te zijn voor personen die medeverantwoordelijk zijn voor het 

lijden van een niet nader bepaald aantal mensen en de gemeenschappelijke morele verontwaardiging 

tegenover dergelijke misdaden, wegen hierbij op tegen het individuele belang van de betrokkene. 

 

In toepassing van artikel 8.2 EVRM is een inmenging van enig openbaar gezag toegestaan in de 

uitoefening van het recht vervat in art. 8 EVRM inzake het gezinsleven en de socio-economische 

belangen van een persoon, en dit ter voorkoming van strafbare feiten. Iemand met een dergelijke 

afwezigheid van moreel inzicht en gebrek aan empathie voor zijn medemens, met een verleden van 

gewelddadigheid, kan worden beschouwd als een potentieel voldoende ernstige bedreiging voor zijn 

omgeving, zodanig dat hier een fundamenteel belang van de maatschappij, het beschermen van de 

openbare orde, voor ogen moet worden gehouden. 

 

De aangehaalde elementen van integratie, met name de duur van het ten dele legale verblijf gezien de 

behandelingsduur van de procedures, met de daarmee gepaard gaande integratie, voornamelijk 

bestaande uit de tewerkstelling op momenten dat die toegestaan was, volstaan geenszins om aan de 

verzoeker het verblijfsrecht toe te kennen. De betrokkene wist immers dat zijn verblijf slechts voorlopig 

werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en dat hij bij een negatieve beslissing het land 

diende te verlaten. 

 

[...] 

 

Dat integendeel tot wat door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Asiel en 

Migratie werd beslist de aanvraag van verzoeker geenszins als ongegrond kan worden beschouwd. 

 

Verzoeker wenst dan ook de volgende opmerkingen te maken: 

 

III.1. Schending van artikel 9bis Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de 

materiële motiveringsplicht, de formele motiveringsplicht voortvloeiend uit de uitdrukkelijke 

motiveringswet van 29.07.1991 en de materiële motiveringsplicht als algemeen rechtsbeginsel. 

 

a) Schending van beginselen van behoorlijk bestuur 

 

Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel - motiveringsplicht – redelijkheidsbeginsel 

 

A.M.M.M Bors omschrijft het zorgvuldigheidsbeginsel als volgt: “De plicht van de overheid tot 

zorgvuldige feiten- en informatievergaring tijdens de voorbereidende fase en de plicht alle aspecten of 

belangen van een dossier in ogenschouw te nemen met het oog op een zorgvuldige besluitvorming.” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij onvoldoende afweging heeft gemaakt m.b.t. de 

persoonlijke situatie van verzoeker. 

 

Er werd geen adequate afweging gemaakt tussen de verschillende belangen in dit dossier. Het ernstige 

en niet te herstellen nadeel dat verzoeker zal lijden door de beslissing/ werd geenszins in overweging 

genomen. Ook zijn ijverig en positief integratieparcours werd niet mee in overweging genomen. 

 

Verwerende partij dient zorgvuldig om te gaan met het dossier van verzoeker en dit in zijn geheel te 

onderzoeken. 

 

Dat de beslissing absoluut een schending uitmaakt van de beginselen van behoorlijk bestuur nu de 

beslissing zich integraal vastklampt aan de afzonderlijke beslissing die genomen werd door het 

Commissariaat-Generaal in de asielprocedure. 

 

Bij het verzoek om internationale bescherming, werd geoordeeld dat verzoeker uitgesloten diende te 

worden van de bescherming onder de vluchtelingenconventie in de zin van artikel 1 F(a) Conventie van 

Genève. Om die redenen werd hij ook uitgesloten van het subsidiaire beschermingsstatuut. 
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Dat verwerende partij zich beroept op de ruime appreciatiebevoegdheid die men terzake geniet, doch 

dat die ruime beoordelingsmarge geen afbreuk doet aan de gedegen belangenafweging die men als 

overheid dient te maken bij de beoordeling van artikel 9bis vreemdelingenwet. 

 

Dat verwerende partij zich niet zomaar kan baseren op het negatief verzoek om internationale 

bescherming om de humanitaire regularisatie af te wijzen. 

 

Toen verzoeker in België aankwam, deed hij een verzoek bij het CGVS om te worden erkend als 

vluchteling. Het Commissariaat baseert zich op een uitsluitingsclausule waarbij verzoeker uitgesloten 

wordt de vluchtelingenstatus te verkrijgen, noch geniet hij een subsidiaire beschermingsstatus. 

Verzoeker zou zich schuldig gemaakt hebben aan folteringen en onmenselijke behandelingen als lid van 

de LTTE in Sri Lanka. 

 

DVZ heeft de verplichting om in het kader van een humanitaire regularisatie bij de beoordeling ten 

gronde de humanitaire motieven af te wegen en dienaangaande de elementen die worden aangebracht 

door verzoeker af te toetsen. Dit heeft verwerende partij duidelijk nagelaten te doen. 

 

Uiteindelijk beslist DVZ om haar beslissing te motiveren door te verwijzen naar de beslissing genomen 

door het CGVS. Dit is echter een ernstige schending van verschillende beginselen van behoorlijk 

bestuur nu een asielprocedure en een verzoek tot toepassing van artikel 9bis vreemdelingenwet 

gebaseerd zijn op geheel andere grondslagen en rechtsgronden. De elementen die van belang zijn bij 

de beoordeling van de gegrondheid van een verzoek gebaseerd op artikel 9bis, zijn geheel andere 

criteria en alzo kan men niet enkel de motivering overnemen van het CGVS om zijn beslissing 

aangaande een 9bis-regularisatie te motiveren zonder een adequaat onderzoek te doen naar de 

persoonlijke situatie van verzoeker en zonder de belangrijke criteria voor een gegronde aanvraag af te 

toetsen. 

 

Tot op heden zijn er geen wettelijke voorwaarden voorzien om te kunnen spreken van een gegronde 

artikel 9bis - regularisatie. De Overheid beschikt over een ruime beoordelingsvrijheid. Deze vrijheid 

brengt echter met zich mee dat verweerder zijn beslissing uitvoeriger en afdoende dient te motiveren. 

 

Door echter de beslissing te baseren op het besluit van het CGVS, zonder actueel onderzoek te voeren 

naar de huidige situatie van verzoeker, schendt men zowel het zorgvuldigheidsbeginsel als de 

motiveringsplicht. 

 

Verwerende partij stoelt de beslissing op het resultaat van het verzoek om internationale bescherming 

en poneert een belangenafweging te hebben gemaakt terwijl dit helemaal niet het geval is. Men diende 

te onderzoeken of verzoeker thans een actueel gevaar vormt voor de openbare orde! 

 

Het Hof van Justitie (HvJ) sprak zich op 2 mei 2018 in de zaken C-331/16 en C-366/16 uit over de 

gevolgen voor een persoon die in het verleden uitgesloten werd van de vluchtelingenstatus. De loutere 

aanwezigheid op het grondgebied van een lidstaat van deze persoon houdt niet automatisch een 

actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving 

in. Het HvJ vereist dat dit geval per geval beoordeeld wordt en bepaalt met welke omstandigheden 

rekening gehouden kan worden om het bestaan van een dergelijke bedreiging vast te stellen. 

 

Het staat ontegensprekelijk vast dat verweerder hierbij ernstig tekort is geschoten het 

zorgvuldigheidsbeginsel na te leven. Men had hoe dan ook een adequaat onderzoek moeten voeren 

naar de persoonlijke situatie van verzoeker op heden. Niet alleen heeft men nagelaten om het dossier te 

actualiseren, maar ook heeft men nagelaten om de elementen in overweging te nemen die van belang 

zijn bij de beoordeling van een regularisatieaanvraag cfr. Artikel 9bis. 

 

Dit zijn compleet andere grondslagen dan dewelke in acht dienen te worden genomen bij een 

asielprocedure. De ruime beoordelingsbevoegdheid waarover verweerder beschikt, doet geen afbreuk 

aan het zorgvuldigheidsbeginsel, noch aan de motiveringsverplichting! 

 

In het licht van de discretionaire bevoegdheid waarover verweerder beschikt in het kader van een 

beoordeling van een aanvraag op grond van artikel 9bis vreemdelingenwet, diende men de 

aangevoerde humanitaire elementen te onderzoeken en toe te lichten waarom de door verzoeker 

aangevoerde persoonlijke situatie niet in aanmerking kan worden genomen. Door enkel te verwijzen 

naar de uitsluitingsgronden die door het CGVS zijn weerhouden, dient te worden vastgesteld dat er 
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geenszins werd onderzocht of de specifieke situatie waarin verzoeker verkeert, valt onder het 

toepassingsgebied van artikel 9bis vreemdelingenwet. De buitengewone omstandigheden die aanleiding 

geven tot huidige aanvraag werden ontvankelijk verklaard door DVZ. Aldus diende men ook de 

elementen die van belang zijn om de gegrondheid te beoordelen, af te toetsen. Dit is in casu absoluut 

niet gebeurd! 

 

De loutere vaststelling dat verzoeker zich zou hebben schuldig gemaakt aan misdaden tegen de 

menselijkheid (in navolging van het CGVS) en het feit dat een verblijfsmachtiging een gunstmaatregel is 

die hem om die redenen niet kan worden toegekend, sluit de beoordeling van de humanitaire 

overwegingen niet uit! 

 

Nochtans heeft verwerende partij een beslissing genomen zonder de toetsing van de humanitaire 

elementen die werden aangevoerd door verzoeker en dit gaat in tegen zowel het 

zorgvuldigheidsbeginsel als de plicht om het besluit afdoende te motiveren. 

 

Ook het eventuele gevaar dat hij zou kunnen vormen voor de openbare orde werd niet getoetst. Het is 

zo dat verzoeker op geen enkel ogenblik tijdens zijn verblijf op het grondgebied in aanraking is gekomen 

met Politie of Justitie en hieraan dient het nodige belang te worden gehecht. 

 

Men heeft enkel belang gehecht aan de verplichtingen die verzoeker heeft moeten voldoen in zijn land 

van herkomst en dit geheel tegen zijn wil in want verzoeker had geen keuze. Hij is niet vrijwillig lid 

geworden van de LTTE en dit blijkt ook uit het asielrelaas! Dat hij geen enkel gevaar vormt voor onze 

openbare orde, daar werd geen rekening mee gehouden. 

 

Er dient in het licht van artikel 9bis vreemdelingenwet een ernstige afweging te worden gemaakt 

rekening houdend met de humanitaire redenen die door verzoeker worden aangebracht. 

 

Dat er in hoofde van verzoeker wel degelijk sprake is van een duurzame lokale verankering en 

doorgedreven integratie die een verblijfsrecht rechtvaardigen. 

 

Dat verzoeker reeds meer dan 5 jaar ononderbroken op ons grondgebied verblijft en de Belgische 

normen en waarden respecteert. 

 

Dat hij om deze redenen een verzoek om regularisatie heeft ingediend. 

 

* 

* * 

 

Dat de verwerende partij rekening diende te houden met de specifieke situatie, het volledig dossier van 

verzoeker en alle aangehaalde elementen. 

 

Dat verwerende partij wel degelijk artikel 3 EVRM diende te onderzoeken. 

 

Dat verwerende partij in zijn beslissing erkent dat verzoeker hoegenaamd niet kan terugkeren naar zijn 

land van herkomst wegens het gevaar op foltering en onmenselijke en vernederende behandelingen of 

straffen. Doch dat men hier verder geen gevolg aan geeft en in de plaats daarvan ervoor kiest om 

verzoeker in een juridisch vacuüm te duwen en hem in een precaire verblijfssituatie te brengen zonder 

respect voor de mensenrechten. 

 

Dat er door verwerende partij als volgt werd geoordeeld met betrekking tot een schending van artikel 3 

EVRM: 

 

“Terzijde dient opgemerkt dat het cynisch is dat de verzoeker zich beroept op art. 3 van het EVRM, 

stellende dat niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of straffen, terwijl hij in het kader van zijn asielrelaas verklaringen heeft 

afgelegd tegenover de bevoegde asielinstantie inzake zijn activiteiten als lid van het LTTE, waaruit men 

niet anders kan dan vaststellen dat hij zijn medewerking heeft verleend aan misdaden tegen de 

menselijkheid. Huidige beslissing houdt geen directe of indirecte terugleiding naar Sri Lanka in, zodat er 

geen schending is van art. 3 EVRM.” 
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Dat dergelijke beslissing niet getuigt van de zorgvuldigheid die van een Overheid verwacht mag worden. 

Dat de daden van verzoeker niet gekoppeld kunnen worden aan zijn risico op schending van artikel 3 

EVRM en dat het bijzonder neerbuigend is om impliciet te stellen dat verzoeker artikel 3 EVRM 

geschonden heeft en het aldus cynisch is dat hij zichzelf thans op dit artikel beroept. Dat dit getuigt van 

een gebrekkige zorgvuldigheid en een ernstig gebrek aan respect. Hetgeen van een overheid nochtans 

wel mag verwachten worden. 

 

Dat de bovengenoemde beslissing van verwerende partij geheel onterecht werd genomen aangezien er 

absoluut geen rekening werd gehouden met humanitaire motieven en deze bij de beoordeling ten 

gronde niet in overweging werden genomen. 

 

Verzoeker begrijpt niet waarom men weigert rekening te houden met ALLE elementen en stukken die hij 

aanhaalt en voegt in zijn verzoekschrift. 

 

Dat dit alles een schending is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending van de 

motiveringsplicht. Dat men bij de beoordeling ten gronde, rekening had moeten houden met de 

prangende humanitaire situatie van verzoeker, maar dat de humanitaire considerans geheel achterwege 

is gebleven! 

 

De bestreden beslissing schendt aldus, door geen rekening te houden met de gegevens vermeld in de 

bijlagen, de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 1991 en bovendien ook het 

redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

Tevens dient, luidens hetzelfde artikel de motivering ‘afdoende’ te zijn. 

 

De motivering moet pertinent en draagkrachtig zijn. Inzake had de motivering moeten inhouden waarom 

verzoeker zijn humanitaire redenen niet in aanmerking kunnen worden genomen voor de regularisatie 

conform artikel 9bis vreemdelingenwet. Dit doet men niet door louter en alleen te verwijzen naar de 

beslissing die werd genomen door het CGVS! 

 

Dat verzoeker dan ook meent dat zijn aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld. 

 

Dat verzoeker dan ook met aandrang vraagt huidige beslissing te willen vernietigen omwille van de 

schending van de motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het 

rechtszekerheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel. 

 

* 

* * 

 

Het is onzorgvuldig om een beslissing te nemen die gesteund is op motieven aangehaald in een 

asielprocedure en waarbij deze motieven zelfs niet geactualiseerd werden. Men heeft slechts zoals een 

papegaai de motivering van het CGVS overgenomen zonder verzoeker hieromtrent voorafgaand te 

horen, zonder een ernstige belangenafweging te maken, zonder de humanitaire motieven van verzoeker 

af te toetsen en zonder rekening te houden met de schrijnende gevolgen die de beslissing met zich zou 

meebrengen nu verzoeker helemaal NIET kan terugkeren naar zijn land van herkomst wegens het 

aanhoudende risico op foltering en mensonterende/vernederende behandelingen of straffen. Dat dit ook 

wordt erkend door verwerende partij door de aanvraag van verzoeker ontvankelijk te verklaren. 

 

Door het feit dat verzoeker niet kon/kan terugkeren naar Sri Lanka, gelet op zijn voorgaande banden 

met de LTTE, heeft hij zijn leven in België uitgebouwd. Hij heeft de taal geleerd en heeft gewerkt op de 

momenten dat dit mogelijk was tijdens zijn hangende asielprocedures. 

 

Wanneer men beslist dat verzoeker hier geen verblijfsrecht krijgt, dan neemt men impliciet ook de 

beslissing dat verzoeker naar zijn land van herkomst zal moeten terugkeren. Immers verblijft hij hier dan 

in illegaliteit en heeft verzoeker geen enkele bescherming. Dit is manifest een schending van artikel 3 

EVRM. Hij zal hierdoor een ernstig en niet te herstellen nadeel lijden. 
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Bovendien dient te worden opgemerkt dat de beslissing genomen door verwerende partij zich steunt op 

een beslissing die genomen werd in een totaal andere procedure met andere rechtsgronden. Men kan 

zich hier niet louter op baseren zonder de rechtsgronden van artikel 9bis van de vreemdelingenwet af te 

toetsen. 

 

Verwerende partij erkent het algemeen en wijdverspreid beginsel van non - refoulement. Het is een 

principe dat in verschillende gezaghebbende rechtsbronnen is terug te vinden en vormt ook een 

belangrijk onderdeel van het internationaal gewoonterecht. 

 

Wanneer men zich beroept op het principe van non — refoulement maar men eveneens stelt dat de 

regularisatie op basis van artikel 9bis vreemdelingenwet een gunstmaatregel is die in casu niet kan 

worden toegekend gezien het feit dat verzoeker zich volgens het CGVS schuldig gemaakt zou hebben 

aan misdaden tegen de menselijkheid, dan kan verzoeker enkel vaststellen dat men geen rekening 

heeft gehouden met de humanitaire motieven van verzoeker. 

 

Wanneer men zich meent te kunnen beroepen op de uitsluitingsgronden dan dient men hier expliciet 

naar te verwijzen met een adequate motivering en specifieke toetsing aan de voorziene 

uitsluitingsgronden. Er zijn een aantal procedurele voorwaarden waaraan verwerende partij zich dient te 

houden wanneer men zich op de uitsluitingsgronden wenst te beroepen. 

 

Het Hof van Justitie (HvJ) sprak zich op 2 mei 2018 in de zaken C-331/16 en C-366/16 uit over de 

gevolgen voor een persoon die in het verleden uitgesloten werd van de vluchtelingenstatus (supra). 

 

‘Openbare orde’ kan enkel ingeroepen worden bij een werkelijke, actuele en voldoende ernstige 

bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving. Het begrip 'openbare veiligheid' dekt 

zowel de interne als externe veiligheid van een lidstaat. Een rechtstreekse bedreiging voor de 

gemoedsrust en fysieke veiligheid van de bevolking van een bepaalde lidstaat kan bijvoorbeeld de 

interne veiligheid aantasten. De externe veiligheid kan onder meer aangetast worden door het risico van 

een ernstige verstoring van de externe betrekking van een staat, of de vreedzame co-existentie van 

volkeren. 

 

De maatregelen ter bescherming van de openbare orde en veiligheid vereisen dat het gedrag van de 

betrokken persoon een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt. 

 

Daarom kan uit de uitsluiting van de vluchtelingenstatus niet automatisch afgeleid worden dat de loutere 

aanwezigheid van die persoon op het grondgebied van een lidstaat een werkelijke, ernstige en 

voldoende bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving. Dit moet geval per 

geval beoordeeld worden. Bij die beoordeling moet rekening gehouden worden met de vaststellingen in 

het besluit tot uitsluiting van de vluchtelingenstatus, in het bijzonder: 

 

• De aard en ernst van de misdrijven 

• De mate van persoonlijke betrokkenheid 

• Het eventuele bestaan van gronden voor uitsluiting van de strafrechtelijke aansprakelijkheid 

• Het tijdsverloop sinds het plegen van de feiten: 

o Ook na een betrekkelijk lang tijdsverloop, kunnen uitzonderlijk ernstige handelingen ertoe leiden dat 

een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voortbestaat. 

 o Ook wanneer het onwaarschijnlijk is dat vergelijkbare handelingen zich in de toekomst opnieuw 

zouden stellen, kan uit het gedrag van de betrokkene blijken dat hij nog steeds een houding aanneemt 

die de fundamentele waarden zoals menselijke waardigheid en mensenrechten aantast. Dit kan 

beschouwd worden als een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving. 

 

Dat er in casu geen rekening werd gehouden met dit geheel van elementen, maar dat men 

eenvoudigweg stelt dat verzoeker geen schuldinzicht heeft, geen spijt heeft van zijn daden en dat de 

feiten zwaarwichtig zijn. Men heeft het actuele gevaar niet afgetoetst. Men heeft ook geen rekening 

gehouden met het tijdsverloop sinds zijn verblijf in Sri Lanka en zijn banden met LTTE. Het belangrijkste 

element met betrekking tot het concept van ‘een gevaar voor de openbare orde’ is of het gedrag van de 

betrokken persoon een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormt voor de Belgische 

samenleving. Het louter verwijzen naar de beslissing tot uitsluiting is absoluut onvoldoende en betekent 

dat men het actuele, werkelijke en voldoende ernstige karakter van de bedreiging voor de openbare 
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orde NIET is nagegaan. Dat dit duidelijk een schending is van ALLE beginselen van behoorlijk bestuur, 

inzonderheid het zorgvuldigheidsbeginsel en de plicht tot adequate motivering. 

 

* 

* * 

 

Dat er in casu geen rekening werd gehouden met het feilloze parcours dat verzoeker reeds in België 

aflegde. Verzoeker verblijft al sedert 2013 op Belgisch grondgebied en is nooit in aanraking gekomen 

met Justitie of Politie. Hij leerde de Nederlandse taal en ging actief op zoek naar werk tijdens zijn 

asielprocedures. 

 

Verzoeker bracht bewijzen van zijn tewerkstelling bij evenals zijn aanslagbiljetten. Daarbij voegde hij 

een aanbeveling van zijn werkgever dd. 03/10/2017. 

 

Op dit element werd door verwerende partij zelfs niet ingegaan. 

 

Verzoeker vormt op geen enkele wijze enig gevaar voor de openbare orde en toont integendeel aan dat 

hij zich heeft ingeburgerd in onze maatschappij en zich aanpast aan onze normen en waarden. 

 

Hij is rechtschapen en steeds vastberaden. Dit blijkt uit zijn positieve integratie in onze maatschappij. Hij 

bouwde hier intussen ook een ruime kring van vrienden en kennissen op en wil verder aan zijn toekomst 

in België blijven werken. 

 

Verwerende partij heeft op geen enkel ogenblik deze belangrijke elementen in aanmerking genomen en 

heeft zich zonder meer gebaseerd op de beslissing zoals die is genomen door het CGVS. DVZ verwees 

in zijn motivatie niet naar de specifieke uitsluitingsgronden die voorzien zijn in de vreemdelingenwet, 

maar baseert zich enkel op de beslissing genomen door het CGVS. 

 

Dat er geen afweging werd gemaakt tussen de intense inburgering van verzoeker, zijn onberispelijk 

parcours in België en zijn dienst bij LTTE in zijn land van herkomst waarbij hij ongewild in aanraking 

kwam met ernstige vormen van geweld. 

 

Dat verzoeker in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een ernstig risico dreigt te lopen 

het slachtoffer te worden van folteringen, onmenselijke en vernederende behandelingen of straffen. 

 

Dat men een ernstige afweging dient te maken tussen het eventuele gevaar dat verzoeker zou kunnen 

voor de openbare orde en zijn doorgedreven integratie en inburgering in onze maatschappij. 

 

Verzoeker vormt geen enkel gevaar voor de nationale veiligheid, noch voor de openbare orde. 

Hij biedt integendeel een meerwaarde voor de Belgische samenleving aangezien hij onmiddellijk aan 

het werk kan na zijn regularisatie en op die manier zijn steentje kan bijdragen. 

 

Dat personen in zijn situatie op basis van humanitaire motieven dienen te worden geregulariseerd! 

 

Schending van het evenredigheidsbeginsel 

 

Verwerende partij beroept zich onrechtstreeks en zonder precieze motivering op artikel 1 (F) Conventie 

van Genève om verzoeker niet te regulariseren. 

 

Zij meent dat een humanitaire regularisatie cfr. Artikel 9 bis vreemdelingenwet een gunstmaatregel is die 

inzake niet kan worden toegekend. 

 

Er werd door verwerende partij op geen enkel ogenblik een evenredige afweging gemaakt tussen de 

actuele situatie van verzoeker, de risico's die hij zal lopen bij een afwijzing van verblijfsrecht en zijn 

lidmaatschap bij de LTTE als Tamiltijger. Verwerende partij stelt enkel dat er sprake is van misdaden 

tegen de mensheid waardoor het voor verzoeker uitgesloten is om te worden geregulariseerd. Het 

evenredigheidsbeginsel is hier flagrant geschonden! 

 

In de eerste plaats zij het opgemerkt dat verzoeker nooit de intentie heeft gehad om actief mee te 

werken bij de LTTE. Dat hij hier evenwel toe verplicht was zoals ook blijkt uit zijn asielrelaas. 
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Verwerende partij erkende intussen dat verzoeker niet kan terugkeren naar Sri Lanka, zij stelde in haar 

beslissing het volgende: 

 

“De aanvraag in ontvankelijk daar de bevoegde asielinstantie van oordeel was dat betrokkene niet direct 

of indirect mag worden teruggeleid naar Sri Lanka. Dit wordt door onze dienst aanvaard als 

buitengewone omstandigheid om de aanvraag in België in te dienen.” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat verzoeker aldus niet direct, noch indirect mag worden 

teruggeleid naar Sri Lanka! Door hem echter geen kans op verblijf te geven, beslist men ook indirect dat 

verzoeker niet langer in België kan blijven want verwerende partij meent dat verzoeker een gevaar 

vormt voor de openbare orde. 

 

Maar waar moet verzoeker dan heen aangezien hij onder geen beding kan terugkeren naar zijn land van 

herkomst? Hierover heeft verwerende partij duidelijk niet nagedacht. Men duwt verzoeker in een 

juridisch vacuüm waarbij enerzijds het non-refoulement principe speelt en anderzijds het feit dat 

verzoeker uitgesloten wordt van de vluchtelingenstatus en tevens van een mogelijke regularisatie. 

 

Dat het echter belangrijk is om op te merken dat de uitsluitingsclausules zoals voorzien in de Conventie 

van Genève niet toepasbaar zijn op humanitaire regularisaties die op een andere juridische grondslag 

gebaseerd zijn. Dat de mogelijkheid tot regularisatie nog steeds openstaat voor personen die werden 

uitgesloten van de vluchtelingenstatus. Dat het aldus onredelijk is van verwerende partij om de 

beslissing van het CGVS zomaar door te trekken in de beslissing over een humanitaire regularisatie. 

 

Verder heeft verzoeker aangetoond dat hij geen enkel gevaar vormt voor de Belgische openbare orde 

en er dan ook geen reden bestaat om hem uit te sluiten. 

 

Dat het weigeren van een regularisatie conform artikel 9bis vreemdelingenwet een manifeste inbreuk 

betekent op artikel 3 EVRM daar er impliciet een beslissing wordt genomen waarbij verzoeker 

uiteindelijk het land zal dienen te verlaten aangezien hij hier dan illegaal verblijft. 

 

Dat verzoeker nergens anders heen kan en zijn leven hier heeft opgebouwd. Dat hij het risico loopt 

terug te moeten keren naar zijn land van herkomst bij gebrek aan juridisch draagvlak. 

 

Dat verzoeker nergens familie of vrienden heeft buiten België die hem kunnen opvangen. 

 

Dat er bij een terugkeer sprake zal zijn van een ernstig en reëel risico op foltering, mensonterende en 

vernederende behandeling. 

 

Verzoeker vormt op geen enkele wijze een gevaar voor de openbare orde en er dient een afweging te 

worden gemaakt tussen het eventuele gevaar voor de openbare orde (dat er niet is) en zijn prangende 

humanitaire situatie. 

 

Waarom zou verzoeker zijn eerlijke verhaal verteld hebben van zijn banden met de LTTE indien hij een 

echte misdadiger zou zijn die ettelijke misdaden tegen de mensheid gepleegd heeft en gewillig heeft 

meegewerkt aan vreselijke schendingen van mensenrechten? 

 

Verzoeker heeft in alle eerlijkheid zijn verhaal verteld en wordt hiervoor afgestraft. Verwerende partij 

neemt GEEN humanitaire elementen mee in haar beoordeling en plaatst verzoeker hierdoor in de 

illegaliteit zonder gegronde en gemotiveerde reden. 

 

Impliciet houdt een ongegrondheidsverklaring steeds een terugkeer in daar verzoeker anders in de 

illegaliteit zal moeten verblijven en dat is een situatie die niet lang kan standhouden. Bovendien kan hij 

nergens anders heen! Het hiaat in de wetgeving dat zich manifesteert door het principe van non-

refoulement en een afwijzing van een verzoek tot regularisatie, maakt een schending uit van artikel 3 

EVRM. 

 

Het veiligheidsartikel opgenomen in artikel 1 (F) Conventie van Genève voorziet uitsluitingsgronden voor 

het toekennen van de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming doch voorziet niet expliciet dat er 

ook een uitsluiting kan worden bevolen bij een humanitaire regularisatie. Immers spelen daar nu net 

humanitaire motieven mee en is de Conventie niet van toepassing. 
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Men dient inzake derhalve rekening te houden met ALLE humanitaire motieven die door verzoeker zijn 

aangebracht.” 

 

2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet verplichten de overheid in de akte de 
juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op 
een “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 
moet zijn, dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben en draagkrachtig moet zijn, dit wil 
zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste 
bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 
1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet 
kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden 
nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die 
gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is 
kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is 
de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden. 
Verzoeker voert dan wel de schending aan van de formele motiveringsplicht, maar brengt geen enkel 
concreet argument aan waaruit zou kunnen blijken dat niet is voldaan aan de vereisten van deze 
verplichting. Een schending ervan is dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

 
Het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om 
het onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). 
 
Het vertrouwensbeginsel kan worden omschreven als een van de beginselen van behoorlijk bestuur 
krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 
toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan (RvS 6 februari 2001, nr. 
93.104). Het vertrouwensbeginsel houdt in dat door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte 
rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd (RvS 28 januari 2008, nr. 
179.021). 
 
Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over 
alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, 
nr. 107.624). 

 
Om tot een beoordeling over te gaan moet vooreerst het wettelijk kader worden geschetst. 

 
Artikel 9 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 
“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 
zich niet in één der 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 9bis van diezelfde wet luidt als volgt: 

 
“§ 1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een 
identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester 
van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de 
minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België 
worden afgegeven. (…)” 

 
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. 
 

De bestreden beslissing oordeelt dat de aanvraag ontvankelijk, doch ongegrond is en dat de 

verblijfsmachtiging dus niet wordt toegekend aan verzoeker. Artikel 9bis van de vreemdelingenwet bevat 

geen criteria waaraan de aanvraag om machtiging tot verblijf moet voldoen om gegrond te worden 

verklaard noch criteria die ertoe leiden de aanvraag ongegrond te verklaren (RvS 5 oktober 2011, nr. 

215.571; RvS 1 december 2011, nr. 216.651). Met betrekking tot de gegrondheid van de aanvraag, met 
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name of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, 

beschikt de minister of zijn gemachtigde bijgevolg over een ruime appreciatiebevoegdheid, zoals 

verzoeker zelf aangeeft. Zoals verzoeker eveneens aangeeft brengt deze zeer ruime 

appreciatiebevoegdheid een verplichting mee voor de gemachtigde om zijn beslissing uitvoerig te 

motiveren.  

 

De Raad volgt verzoeker waar deze erop wijst dat de beoordeling van een internationaal 

beschermingsverzoek verschilt van de beoordeling ten gronde van een aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Dit houdt evenwel niet in dat de 

gemachtigde geen zwaar gewicht zou mogen toekennen aan bepaalde vaststellingen die in die 

beschermingsprocedure zijn gemaakt. In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, heeft de 

gemachtigde zich in de bestreden beslissing niet beperkt tot een verwijzing naar de motieven van de 

beslissing van het CGVS en naar de misdaden tegen de menselijkheid die verzoeker heeft begaan en 

die aanleiding gaven tot zijn uitsluiting van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire 

beschermingsstatus.  

 

De bestreden beslissing steunt op de volgende motieven:  

 

- Er wordt veel belang gehecht aan verzoekers persoonlijk rol bij de gedwongen rekrutering van 

burgers, waarbij diegenen die zich verzetten, werden beledigd, geslagen of gedood. Hij stond 

tevens persoonlijk in voor hun training en gedwongen inlijving aan het front waar hen een gewisse 

dood te wachten stond daar zij als menselijk schild werden ingezet; 

- Hij verzweeg de ware rol van zijn eenheid binnen het LTTE en op intentionele wijze om de 

Belgische autoriteiten te misleiden. Hij trachtte hij om het handelen van het LTTE ten aanzien van 

rekruten te minimaliseren, bijvoorbeeld wanneer het ging over de (on)mogelijkheid om naar huis 

terug te keren, de volledige inperking van de bewegingsvrijheid daar er voorzien werd in bewaking 

of wanneer hem vragen gesteld werden inzake de (lijf)straffen aan de rekruten, die bestonden uit 

zowel jongens als meisjes; 

- Hij beweerde onder andere dat de jongste rekruut die hij trainde 16 jaar was maar dat hij 

desaangaande geen zekerheid had, terwijl sommige bronnen inzake de rekruten van de Tamiltijgers 

zelfs spreken over een leeftijdsgrens van 11 jaar; 

- Nergens uit blijkt dat hij zich verzette of probeerde te verzetten tegen de hem opgelegde taken. 

Ofschoon reeds vele LTTE – leden waren gedeserteerd, bleef hij tot het allerlaatst van de oorlog 

actief in het LTTE. Bij zijn overgave aan het regeringsleger deed hij evenmin een poging om te 

verbergen dat hij een strijder was. Uit alles bleek zijn doorgedreven betrokkenheid bij het LTTE. 

- Op grond hiervan werd vastgesteld dat verzoeker medeverantwoordelijk is of bewust heeft 

bijgedragen aan misdaden tegen de menselijkheid en/of oorlogsmisdaden zoals bepaald in art. 7 en 

8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof van 17.07.1998. Hij werd daarom 

uitgesloten van bescherming wegens het begaan van oorlogsmisdrijven en ernstige 

mensenrechtenschendingen, overeenkomstig art. 1F(a) van de Vluchtelingenconventie; 

 

De bestreden beslissing vervolgt dat wordt overgegaan tot een fair balance-toets waarbij verzoekers 

individueel belang wordt afgewogen ten opzichte van het maatschappelijk belang.  

 

Hierbij wordt verwezen naar de ernst én de aard van de feiten, het herhaalde karakter ervan, de 

afwezigheid van schuldinzicht en spijt ten aanzien van de slachtoffers. Hij werd ook nooit gestraft voor 

de daden die hij pleegde in het herkomstland. 

De bestreden beslissing motiveert dat een verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis een 

gunstmaatregel is en dat gezien de zwaarwichtigheid, de ernst, en de gevolgen, toen en nu nog steeds, 

voor de nabestaanden aan wie werkelijk schade werd aangericht door deze misdaden en waarvoor hij 

nooit spijt betuigde noch ter verantwoording geroepen werd of passend gesanctioneerd. Het verlenen 

van een verblijfsmachtiging, zou een miskenning van de slachtoffers. Er wordt ook op gewezen dat 

misdrijven tegen de menselijkheid niet verjaren en dat er geen maatschappelijk draagvlak is om 

personen die medeverantwoordelijk zijn voor ernstige misdrijven tegen de menselijkheid, een 

verblijfsmachtiging toe te kennen en dat het collectieve belang om geen 'vrijhaven' te zijn voor personen 

die medeverantwoordelijk zijn voor het lijden van een niet nader bepaald aantal mensen en de 

gemeenschappelijke morele verontwaardiging tegenover dergelijke misdaden, niet opweegt tegen het 

individuele belang van de betrokkene. 

 

Met verwijzing naar artikel 8.2 EVRM vervolgt de bestreden beslissing dat een inmenging van het 

openbaar gezag toegestaan in het gezinsleven en de socio-economische belangen van een persoon ter 
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voorkoming van strafbare feiten. Iemand met een dergelijke afwezigheid van moreel inzicht en gebrek 

aan empathie voor zijn medemens, met een verleden van gewelddadigheid, kan worden beschouwd als 

een potentieel voldoende ernstige bedreiging voor zijn omgeving, zodanig dat hier een fundamenteel 

belang van de maatschappij, het beschermen van de openbare orde, voor ogen moet worden 

gehouden. 

 

Verzoekers integratie, met name de duur van het ten dele legale verblijf gezien de behandelingsduur 

van de procedures, met de daarmee gepaard gaande integratie, voornamelijk bestaande uit de 

tewerkstelling op momenten dat die toegestaan was, volstaan geenszins om aan de verzoeker het 

verblijfsrecht toe te kennen. Hij wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van 

de asielprocedure en dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten, zodat deze niet 

opweegt tegen de elementen van algemeen belang. 

 

In tegenstelling tot wat wordt voorgehouden in het middel, bevat de bestreden beslissing wel degelijk 

een belangenafweging waarbij het individueel belang van verzoeker wordt afgewogen ten opzichte van 

het algemene belang.  

 

Waar verzoeker aanvoert dat moest worden nagegaan of verzoeker een actueel gevaar vormt voor de 

openbare orde, gaat zij voorbij aan de strekking van de bestreden beslissing. Zoals hoger aangegeven 

vormt de machtiging tot verblijf overeenkomstig artikel 9bis van de vreemdelingenwet een gunst. De 

bestreden beslissing houdt geen maatregel in ter vrijwaring van de openbare orde, noch geeft artikel 

9bis van de vreemdelingenwet uitvoering aan enige Europese regelgeving. Verzoeker verwijst in het 

middel naar het arrest van het Hof van Justitie in de zaak C-331/16 en C-366/16. Deze zaak heeft 

evenwel betrekking op de gevolgen van een beslissing tot uitsluiting van de internationale bescherming 

op de rechtspositie van een burger of een familielid van een burger van de Unie. Verzoeker maakt 

evenwel geen aanspraak op enig recht dat voortvloeit uit de richtlijn 2004/38; de toepassing van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet betreft een aangelegenheid van intern recht.  

 

De bestreden beslissing steunt in hoofdorde op het motief dat verzoeker op grond van artikel 55/2 en 

artikel 55/4, §1, a, van de vreemdelingenwet werd uitgesloten van internationale bescherming.  

 

Artikel 55/2 van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Een vreemdeling wordt uitgesloten van de vluchtelingenstatus wanneer hij valt onder artikel 1 D, E of F 

van het Verdrag van Genève. Dit is van ook toepassing op personen die wetens en willens aanzetten tot 

of anderszins deelnemen aan de in artikel 1 F van het Verdrag van Genève genoemde misdrijven of 

daden. 

Wanneer de Commissaris-generaal uitsluit van de vluchtelingenstatus, verstrekt hij in het kader van zijn 

beslissing een advies over de verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel met de artikelen 48/3 en 

48/4.” 

 

Artikel 55/4, § 1, a, van de Vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“Een vreemdeling wordt uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus wanneer er ernstige 

redenen zijn om aan te nemen dat:  

a) hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft 

gepleegd zoals gedefinieerd in de internationale instrumenten waarmee wordt beoogd regelingen te 

treffen ten aanzien van dergelijke misdrijven;” 

 

De uitsluiting op basis van art. 1F Vluchtelingenverdrag heeft een ander doelstelling en achterliggende 

gedachte dan de weigering van het verblijfsrecht omwille van redenen van openbare orde of nationale 

veiligheid. Het Europese Hof van Justitie verduidelijkt dit in haar arrest C-57/09 en C-101/09 van 9 

december 2010:  

 

“104. In dit verband dient erop te worden gewezen dat de betrokken uitsluitingsgronden zijn ingevoerd 

om personen die de aan de vluchtelingenstatus verbonden bescherming onwaardig worden bevonden, 

van die status uit te sluiten, en om te voorkomen dat personen die ernstige misdrijven hebben begaan, 

dankzij de toekenning van die status aan strafrechtelijke verantwoordelijkheid kunnen ontsnappen. 

Bijgevolg is het niet in overeenstemming met dit dubbele doel, de uitsluiting van deze status afhankelijk 

te stellen van een actueel gevaar voor de lidstaat van ontvangst.”  
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Advocaat-Generaal SAUGMANDSGAARD (ECLI:EU:C:2017:973) verduidelijkt dit nogmaals (in de 

hoger aangehaalde zaak C-331/16):  

 

“81. Zoals het Hof heeft vastgesteld in het arrest B en D(36), hebben de uitsluitingsgronden van artikel 

12, lid 2, van richtlijn 2011/95, dat overeenstemt met artikel 1, afdeling F, van het Vluchtelingenverdrag, 

als doel „personen die de aan de vluchtelingenstatus verbonden bescherming onwaardig worden 

bevonden, van die status uit te sluiten, en [...] te voorkomen dat personen die ernstige misdrijven 

hebben begaan, dankzij de toekenning van die status aan strafrechtelijke verantwoordelijkheid kunnen 

ontsnappen  

82. Die uitsluitingsbepalingen hebben echter niet als doel de gastsamenleving te beschermen tegen het 

eventuele gevaar dat de aanwezigheid van de betrokken asielzoeker in de gastsamenleving zou kunnen 

vormen - aangezien die doelstelling door andere bepalingen van richtlijn 2011/95 wordt nagestreefd.(37) 

Het Hof heeft dan ook geoordeeld dat de toepassing van artikel 12, lid 2, van die richtlijn niet 

veronderstelt dat die persoon een werkelijk gevaar voor de gastsamenleving is.(38)  

83. Gelet op de verschillende doelstellingen van die bepalingen, vallen de beoordelingen die leiden tot 

de toepassing van artikel 1, afdeling F, onder a), van het Vluchtelingenverdrag, net zoals die welke aan 

de basis liggen van een strafrechtelijke veroordeling(39), niet noodzakelijk samen met die welke moeten 

worden verricht vanuit het oogpunt van de belangen die verbonden zijn aan de bescherming van de 

openbare orde en de openbare veiligheid op g rond van artikel 27, lid 2, van richtlijn 2004/38.(40)”  

 

Toch stelt verweerder dat de aanwezigheid van verzoeker omwille van de uitsluiting van internationale 

bescherming wegens misdaden tegen de menselijkheid als een dreiging van een fundamenteel belang 

moet worden beschouwd. De bestreden beslissing besluit dat dat verzoeker door de afwezigheid van 

moreel inzicht, zijn gebrek aan empathie en verleden van gewelddadigheid, kan worden beschouwd als 

een potentieel voldoende ernstige bedreiging voor zijn omgeving, zodat het fundamenteel belang van de 

maatschappij, het beschermen van de openbare orde, voor ogen moet worden gehouden. 

 

In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, wordt er in de bestreden beslissing wel rekening gehouden 

met de elementen van integratie en duurzame verankering. Deze worden in de bestreden beslissing  

echter ondergeschikt geacht aan het algemeen belang. De betreden beslissing motiveert dat verzoeker 

geen getuigschrift van het slagen in een taalcursus Nederlands noch een bewijs van het volgen van een 

inburgeringscursus voorlegt. Ook blijkt niet dat hij actief zou deelnemen aan het verenigingsleven, noch 

worden er getuigenissen toegevoegd van vrienden of kennissen. De bestreden beslissing besluit na een 

afweging van deze elementen dat het belang van de samenleving primeert op het individueel belang 

van verzoeker. 

 

Waar verzoeker betoogt dat hij niet vrijwillig lid is geworden van LTTE beperkt hij zich tot loutere 

beweringen. De bestreden beslissing motiveert, verwijzend naar de beslissingen in het kader van de 

asielprocedure, dat daarom de betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen aan verzoeker persoonlijk 

kan worden toegerekend. Verzoeker voert geen enkel concreet element aan ter weerlegging van deze 

motieven en beperkt zich tot het opwerpen van vage beweringen.  

 

Aangaande verzoekers bewering dat de bestreden beslissing hem in een juridisch vacuüm dreigt te 

doen belanden, merkt de Raad op dat de vaststelling dat verzoeker enerzijds werd uitgesloten van de 

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus en anderzijds niet kan terugkeren naar 

zijn land van herkomst, nog niet impliceert dat verzoeker daarom moet worden gemachtigd tot verblijf op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De Raad wijst andermaal op de ruime 

appreciatiebevoegdheid van de gemachtigde, die niet kennelijk onredelijk heeft geoordeeld dat deze 

gunstmaatregel niet kan worden toegestaan aan verzoeker gezien deze zich persoonlijk schuldig heeft 

gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid.  

 

Waar verzoeker meent dat er een hiaat is in de wetgeving door enerzijds het respect voor het principe 

van non-refoulement en anderzijds de afwijzing van het verzoek tot regularisatie, waardoor men in een 

juridisch vacuüm komt, houdt dit wetskritiek in waarvoor de Raad niet bevoegd is.  

 

Wat de beweerde schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moet verzoeker doen blijken dat er 

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

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

mensonterende behandeling. Hij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Hij moet 

concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een eenvoudige bewering of een 

ongestaafde vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op 
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artikel 3 van het EVRM (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 14 

maart 2002, nr. 104.674; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). De Raad 

merkt in dat opzicht op dat in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt vermeld dat verzoekers 

aanvraag ontvankelijk is aangezien hij niet direct of indirect mag worden teruggeleid naar Sri Lanka. 

Bovendien blijkt uit de gegevens van het administratief dossier niet dat de verwerende partij actueel 

concrete plannen zou hebben om verzoeker van het grondgebied te verwijderen. De bestreden 

beslissing houdt geen verwijderingsmaatregel in en er zijn geen aanwijzingen dat de verwerende partij 

de niet-terugkeerclausule in de beslissing tot uitsluiting van het CGVS niet zal respecteren.  

 

Waar verzoeker kritiek uit op het motief waarbij wordt gesteld dat het “cynisch” is dat uitgerekend 

verzoeker zich beroept op artikel 3 van het EVRM, merkt de Raad op dat uit de beslissing duidelijk blijkt 

dat deze opmerking “terzijde” wordt gemaakt. Daargelaten of deze opmerking nuttig, noodzakelijk of 

passend is, heeft deze geen invloed op de strekking van de bestreden beslissing.  

 

Waar verzoeker aanvoert dat hij omwille van de bestreden beslissing illegaal in België zal verblijven en 

uiteindelijk toch zal genoodzaakt zijn België te verlaten, stelt de Raad vast dat verzoeker geen begin van 

bewijs levert dat hij nergens anders terecht zou kunnen dan in België of in Sri Lanka en dat hij behalve 

in deze landen nergens familie of vrienden zou hebben die hem zouden kunnen opvangen, zodat hij niet 

aannemelijk maakt door de bestreden beslissing een ernstig en reëel risico te lopen om te worden 

blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM.  

 

Gelet op het voorgaande blijkt niet dat de gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing 

kennelijk onredelijk heeft gehandeld of heeft nagelaten op evenredige en zorgvuldige wijze rekening te 

houden met alle humanitaire elementen van het dossier en hierover afdoende te motiveren. Een 

schending van de genoemde bepalingen en beginselen blijkt niet. Het enig middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig december tweeduizend 

negentien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. BEERNAERTS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. BEERNAERTS C. VERHAERT 

 


