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 nr. 235 456 van 21 april 2020 

in de zaak RvV X VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. STESSENS 

Colburnlei 22 

2400 MOL 

  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 Egyptische nationaliteit te zijn, op 13 december 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 22 november 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 onontvankelijk 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 23 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 februari 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat E. 

STESSENS en van advocaat I. FLORIO, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Egyptische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 28 februari 

1978.  

 

Op 28 september 2011 dient de verzoekende partij een verzoek in om internationale bescherming. Op 

10 april 2014 weigert de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de 

commissaris-generaal) de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de 
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verzoekende partij. De verzoekende partij tekent beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest 25 september 2014 met nummer 130 210 

weigert ook de Raad de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

Op 13 oktober 2014 dient de verzoekende partij een tweede verzoek om internationale bescherming in.  

Op 14 november 2014 neemt de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van 

inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Tegen deze beslissing tekent de verzoekende 

partij beroep aan. Bij arrest van 24 februari 2015 met nummer 139 305 verwerpt de Raad het beroep.  

 

Op 12 juli 2014 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer dan drie 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet).  

 

Op 10 maart 2015 dient de verzoekende partij een derde verzoek om internationale bescherming in. Op 

25 maart 2015 neemt de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van inoverwegingname van 

een meervoudige asielaanvraag. Tegen deze beslissing tekent de verzoekende partij beroep aan. Bij 

arrest van 30 juni 2015 met nummer 148 923 verwerpt de Raad het beroep.  

 

Op 17 juli 2015 dient de verzoekende partij een vierde verzoek om internationale bescherming in. Op 20 

oktober 2015 neemt de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van inoverwegingname van 

een meervoudige asielaanvraag. Tegen deze beslissing tekent de verzoekende partij beroep aan. Bij 

arrest van 3 februari 2016 met nummer 161 331 verwerpt de Raad het beroep.  

 

Op 9 maart 2016 dient de verzoekende partij een vijfde verzoek om internationale bescherming in. Op 

30 augustus 2018 neemt de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van inoverwegingname 

van een meervoudige asielaanvraag.  

 

Op 23 mei 2017 dient de verzoekende partij een zesde verzoek om internationale bescherming in. Op 

22 september 2017 neemt de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van inoverwegingname 

van een meervoudige asielaanvraag. Tegen deze beslissing tekent de verzoekende partij beroep aan. 

Bij arrest van 7 februari 2018 met nummer 199 320 verwerpt de Raad het beroep.  

 

Op 22 februari 2018 dient de verzoekende partij een zevende verzoek om internationale bescherming 

in. Op 18 juni 2018 neemt de commissaris-generaal de beslissing tot niet-ontvankelijk verzoek (volgend 

verzoek). Tegen deze beslissing tekent de verzoekende partij beroep aan. Bij arrest van 8 januari 2019 

met nummer 214 806 verwerpt de Raad het beroep. 

 

Op 22 november 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde van de minister) de beslissing waarbij de aanvraag 

van 12 juni 2014 op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Dit 

is de bestreden beslissing die op 26 november 2019 aan de verzoekende partij ter kennis wordt 

gebracht en waarvan de motieven als volgt luiden: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 12.06.2014 + aanvulling 

d.d. 01.10.2015 en 31.10.2018 werd ingediend door:  

 

[R.B.F.,M.] (R.R.: […])  

nationaliteit: Egypte  

geboren te Menia op 28.02.1978  

adres: […]  

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. . 

 

Reden(en):  

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 
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diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland.  

 

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

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn eerste asielaanvraag werd 

afgesloten op 29.09.2014 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 diende op 13.10.2014 een tweede asielaanvraag in. Deze 

asielaanvraag werd afgesloten op 26.02.2015 met een weigering door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos opnieuw geen gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten en diende op 10.03.2015 een derde asielaanvraag in. Deze asielaanvraag werd 

afgesloten op 01.07.2015 met een weigering door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

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

hij diende op 17.07.2015 een vierde asielaanvraag in. Ook deze werd afgesloten met een weigering 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 05.02.2016. Betrokkene verkoos opnieuw om geen 

gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en hij vroeg op 09.03.2016 een vijfde 

maal asiel aan. Deze werd door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen 

(CGVS) niet ontvankelijk verklaard op 30.08.2016, aan betrokkene betekend op 31.08.2016. Opnieuw 

weigerde betrokkene om gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. Op 23.05.2017 

vroeg hij voor een zesde keer asiel aan. Deze asielaanvraag werd op 09.02.2018 afgesloten met een 

weigering door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Andermaal gaf betrokkene geen gevolg aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten. Op 22.02.2018 vroeg hij voor de zevende keer asiel aan. 

Deze werd afgesloten op 10.01.2019 met een weigering door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Betrokkene verkoos opnieuw om geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Op 01.08.2019 vroeg hij voor de achtste keer asiel aan bij de Belgische asielinstanties. Deze aanvraag 

werd 11.10.2019 niet-ontvankelijk verklaard door het CGVS, aan betrokkene betekend op 14.10.2019. 

De duur van de procedures – namelijk 3 jaar voor de eerste, ongeveer vier maanden voor de tweede en 

derde asielaanvraag, 7 maanden voor de vierde asielaanvraag, 5 maanden voor de vijfde, negen 

maanden voor de zesde, elf maanden voor de zevende en twee maanden voor de achtste – 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 verwijst onrechtstreeks naar de instructie van 19 juli 2009 door te stellen dat hij in het 

verleden een geloofwaardige poging ondernam, dat hij duurzaam lokaal verankerd zou zijn en dat hij 

alhier sedert 2011 ononderbroken in België zou verblijven. Wij dienen echter op te merken dat deze 

instructie vernietigd werd door de Raad van State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 

215.571 van 05.10.2011). Bijgevolg zijn de criteria van deze instructie niet meer van toepassing. Er 

dient trouwens te worden benadrukt dat de Raad van State in een later arrest (RvS 10 oktober 2012, nr 

220.932) uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de instructie van 19 juli 2009 ‘integraal is vernietigd’ en dat de 

discretionaire bevoegdheid waarover de Staatssecretaris krachtens artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet beschikt geen reden vormt om zich alsnog op de criteria van de vernietigde instructie 

van 19 juli 2009 te steunen.  

 

Ook het feit dat betrokkene alhier sedert 2011 verblijft kan niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid. Het mag duidelijk zijn dat betrokkene telkenmale geweigerd heeft om gevolg te geven 

aan de verschillende bevelen om het grondgebied te verlaten. Zo werd hem na het afsluiten van zijn 

asielprocedures telkenmale een bijlage 13quinquies betekend. Het principe wordt gehanteerd dat 

betrokkene in eerste instantie de verplichting had om zelf gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten. Betrokkene diende alles in het werk te stellen om aan zijn wettelijke 

verplichting om het land te verlaten te voldoen en bijgevolg diende hij in de eerste plaats zelf alle 

stappen te ondernemen om rechtstreeks of via een derde land naar zijn herkomstland terug te keren of 

naar een land waar hij kan verblijven. In plaats van hieraan gevolg te geven, heeft betrokkene 

telkenmale opnieuw asiel aangevraagd. Wat zijn goed recht is, maar het feit dat hij alhier sedert 2011 

verblijft, is echter wel te wijten aan zijn eigen houding door telkenmale terug asiel aan te vragen. Het 

mag aldus duidelijk zijn dat betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze situatie.  

 

Betrokkene haalt aan dat hij niet kan terugkeren omwille van de precaire veiligheidssituatie in Egypte en 

omwille van de spanningen tussen Christenen en Moslims. Ook dit element kan niet aanvaard worden 

als een buitengewone omstandigheid. Betrokkene legt geen enkel persoonlijk bewijs voor die deze 

bewering kan staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De 
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loutere vermelding volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien 

merken wij op dat betrokkene tijdens zijn asielaanvragen verschillende malen deze problematiek heeft 

aangehaald. Betrokkene voegt geen enkel nieuw, persoonlijk element toe aan de elementen die hij 

reeds tijdens zijn 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 hij naar België kwam omdat hij de slechte levensomstandigheden in zijn land 

van herkomst wou ontvluchten. Dit element kan echter niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid. Vooreerst omdat betrokkene geen bewijzen kan voorleggen die dergelijke bewering 

ondersteunt. En ten tweede omdat de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde 

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

betekent voor betrokkene. Betrokkene haalt aan dat hij werkbereid is, dat hij in het verleden 

tewerkgesteld was en hij legt verschillende loonbrieven voor. Ook verwijst hij naar het feit dat hij een 

diploma heeft behaald dat gelijkwaardig zou zijn aan bachelor in bedrijfsmanagement in Vlaanderen. 

Ook dit element kan niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid aangezien deze 

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

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

Vermits de asielprocedure werd afgesloten op 14.10.2019 vervalt tevens zijn officiële toestemming om 

betaalde arbeid te verrichten op het Belgisch grondgebied.Tot slot; indien betrokkene een 

verblijfsvergunning wenst te verkrijgen omdat hij alhier wenst te werken dient hij hiertoe de nodige 

vergunningen via de geijkte weg aan te vragen. De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren.  

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen gevaar voor de openbare orde of nationale 

veiligheid zou betekenen en dat er geen sprake zou zijn van enige manifeste of opzettelijke fraude; dient 

opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij zich 

houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving.  

 

De overige elementen met betrekking tot de integratie van mijnheer - nl. dat hij alhier sedert 2011 in 

België verblijft, dat hij alhier duurzaam lokaal verankerd zou zijn, dat hij alhier een sociaal netwerk zou 

hebben opgebouwd, dat hij een ruime vriendenkring zou hebben, dat hij goed geïntegreerd zou zijn, dat 

hij moeite zou doen om zich aan de samenleving aan te passen, dat hij nauwe sociale banden zou 

hebben, dat hij Nederlands zou spreken, dat hij Nederlandse lessen heeft gevolgd dat hij verschillende 

aanbevelingsbrieven kan voorleggen en dat hij een verklaring van pastoor [M.S.] kan voorleggen- 

hebben betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld. De elementen met 

betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 

9.2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het betoog van de partijen 

 

2.1.1. Standpunt van de verzoekende partij 

 

In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van het motiveringsbeginsel. In een tweede middel voert de 

verzoekende partij de schending aan van het evenredigheidsbeginsel. Gelet op de nauwe samenhang 

worden de middelen samen behandeld.  

 

De verzoekende partij adstrueert haar middelen als volgt:  

 

“Dat artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 stelt dat elke individuele bestuurshandeling in feite en in 

rechte afdoende en uitdrukkelijk gemotiveerd moet zijn;  

  

Dat deze laatste uitdrukkelijke zowel formele als materiële motiveringsplicht op straffe van nietigheid is 

voorgeschreven;  

  

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in haar toezicht kan nagaan of de Staatssecretaris voor 

Migratie en Asielbeleid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens of zij die correct 

heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen;  
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 Doordat de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid de aanvraag tot regularisatie ingediend door 

verzoeker op basis van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaart (stuk 1), nu 

verzoeker geen buitengewone omstandigheden zou aantonen, waardoor de aanvraag tot regularisatie 

conform artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet, niet vanuit zijn land van herkomst zou kunnen worden 

ingediend;  

  

Dat een buitengewone omstandigheid vooreerst niet hetzelfde is als overmacht, hetgeen betekent dat 

het voor verzoeker onmogelijk of bijzonder moeilijk dient te zijn om zijn aanvraag in het land van 

herkomst in te dienen;  

  

Dat er bovendien geen vereiste is dat de buitengewone omstandigheid voor verzoeker “onvoorzienbaar” 

is;   

  

Dat de buitengewone omstandigheden inderdaad zelfs deels het gevolg mogen zijn van het gedrag van 

verzoeker zelf, op voorwaarde dat deze zich gedraagt als een normaal zorgvuldig persoon die geen 

misbruik maakt door opzettelijk een situatie te creëren waardoor hij moeilijk kan gerepatrieerd worden;  

  

Dat het evenmin uitgesloten is dat een zelfde feit of omstandigheid zowel een buitengewone 

omstandigheid waarom de aanvraag in België wordt ingediend, kan uitmaken, als een argument om de 

machtiging tot verblijf te bekomen: R.v.St. 09.04.98, nr. 73.025;  

  

Dat inderdaad zo een lang verblijf in België, wegens de gedurende die periode opgebouwde banden, 

onderzocht moet worden, zowel vanuit het oogpunt van de “buitengewone omstandigheden”, als vanuit 

de vraag tot machtiging ten gronde: R.v.St. nr 84.658, 13.01.00;  

  

Dat door de Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid inderdaad een afweging 

dient te worden gemaakt van de belangen van enerzijds de betrokken aanvrager en anderzijds de 

Belgische Staat, teneinde het evenredigheidsbeginsel te respecteren: R.v.St. nr. 58.969, 01.04.96, TVR 

97, p.29;  

  

Dat de bestreden beslissing nalaat deze passende belangenafweging te maken en er geen enkele 

feitelijke omstandigheid in aanmerking werd genomen;  

  

Dat er geen rekening werd gehouden met de specifieke situatie van verzoeker;  

  

Dat verzoeker al sedert 2011 in België verblijft en alles in het werk heeft gesteld teneinde zich te 

integreren in de Belgische samenleving, inzoverre dat de banden met Egypte bijzonder klein zijn 

geworden;  

  

Dat verzoeker bovendien Koptische christen is, hetgeen niet wordt ontkend, tengevolge waarvan 

verzoeker in Egypte het voorwerp uitmaakt van discriminatoire maatregelen;  

  

Dat bovendien uit algemeen gekende informatie en rapporten blijkt dat er sprake is van geweld en 

vervolging ten aanzien van Koptische christenen, hetgeen evenmin wordt ontkend;  

  

Dat nergens uit blijkt dat de situatie heden verbeterd is, wel integendeel, de verwikkelingen in Egypte, 

waarbij talrijke Koptische christenen werden vermoord en aanslagen op Koptische kerken werden 

gepleegd, bevestigen des te meer de penibele situatie waarin Koptische christenen zich thans in Egypte 

bevinden;  

  

Dat ook de Commissaris Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bevestigt dat de situatie van 

Kopten in Egypte zelfs zorgwekkend is;  

  

Dat bovendien het EHRM in haar arrest dd. 6 juni 2013 oordeelde dat terugkeer van een Koptische 

christen naar Egypte een schending uitmaakt van artikel 3 EVRM! (EHRM 50094/10)   

  

Dat het dan ook niet opgaat, hoewel er niet wordt getwijfeld aan het geloof van verzoeker, en het 

algemeen geweten is dat alle Koptische christenen in Egypte het voorwerp uitmaken van discriminatoire 

maatregelen, er zonder meer gesteld wordt dat hiermee geen rekening kan worden gehouden, nu 

verzoeker niet zou aantonen hiervan persoonlijk hinder te ondervinden…?!  
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Dat overigens ook de nonkel van verzoeker in België als vluchteling werd erkend en thans zelfs de 

Belgische nationaliteit heeft verkregen;  

  

Dat het dan ook tegen alle redelijkheid zou ingaan om van verzoeker te eisen dat hij zou dienen terug te 

keren naar Egypte om aldaar zijn aanvraag tot regularisatie op basis van humanitaire redenen in te 

dienen, temeer nu verzoeker reeds sedert 2011 België verblijft;  

  

Dat verzoeker hiertoe verwijst naar het arrest van de Raad van State dd. 13 juli 1993 (arrest 49821) dat 

stelt dat de beslissing omtrent de regularisatie dient rekening te houden met het sociaal en economisch 

welzijn dat verzoeker in ons land heeft opgericht in de zin van artikel 8 EVRM;  

  

Dat er in casu minstens sprake is van een prangende humanitaire situatie;  

  

Dat daarnaast  het volledige sociale leven van verzoeker zich situeert in België;  

  

Dat er bij terugkeer naar zijn land van herkomst dan ook onvoldoende humanitaire hulp en duurzame 

infrastructuur aanwezig is om verzoeker op te vangen;   

  

Dat het programma inzake vrijwillige terugkeer hiertoe evenmin garanties kan bieden;  

  

Dat verzoeker bij terugkeer naar zijn land van herkomst dan ook nergens terecht kan, evenmin voor een 

korte periode;  

  

Dat het voor verzoeker in de gegeven omstandigheden dan ook niet mogelijk is terug te keren naar zijn 

land van herkomst;  

  

Dat het bovendien rekeninghoudend met de verregaande integratie van verzoeker mensonwaardig is 

om hem uit te wijzen;  

  

Dat het niet toelaten de aanvraag in te dienen in België, dan ook ten overvloede tegen alle redelijkheid 

zou ingaan, nu verzoeker zich zonder meer Belg voelt en zich zo ook gedraagt;  

  

Dat het om die reden voor verzoeker dan ook onmogelijk is om een aanvraag in te dienen op de 

Belgische Ambassade in Egypte, hetgeen eveneens als buitengewone omstandigheid dient te worden 

aanvaard;  

  

Dat verzoeker zich bovendien ernstige vragen stelt bij de handelswijze van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid;   

  

Dat verweerder er zich inderdaad slechts toe beperkt te verwijzen naar stereotiepe formuleringen en de 

integratie van verzoeker onvoldoende heeft onderzocht;  

  

Dat verzoeker immers alle mogelijke inspanningen heeft geleverd om zijn integratie in België te 

bevorderen;  

  

Dat verweerder de aangehaalde argumenten, welke wel degelijk een bijzondere omstandigheid 

inhouden, dan ook afdoende dient te motiveren en niet met een stereotiep, algemeen antwoord, zoals in 

casu;  

  

Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen inderdaad in een Arrest dd. 29 oktober 2007 oordeelde 

dat Dienst Vreemdelingenzaken bij een beslissing over een regularisatieaanvraag rekening moet 

houden met alle elementen van het dossier incl. elementen als de duur van het verblijf, de mate van 

integratie en de sociale bindingen met België. De Dienst Vreemdelingenzaken mag zich verder ook niet 

schuldig maken aan standaardformuleringen, maar moet elk dossier concreet onderzoeken;  

  

Dat de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid dan ook bij het nemen van diens beslissing niet is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, deze niet correct heeft beoordeeld en derhalve een 

onredelijke beslissing heeft getroffen;  

  

Dat de bestreden beslissingen niet of althans onvoldoende met redenen zijn omkleed en niet in alle 

redelijkheid werd genomen;  
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Dat aldus een substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven wetgeving ernstig werd 

geschonden en de nietigverklaring van het bestreden bevel verantwoorden;” 

 

En  

 

“Dat de voor de belanghebbende nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig  mogen zijn in 

verhouding tot de met het besluit te dienen doelen;  

  

Dat huidige beslissing niet in evenredigheid staat met de nadelen die verzoeker uit deze beslissing 

ondervindt;  

  

Dat verzoeker geen enkele band meer heeft met Egypte, terwijl de band met België, waar hij reeds 

geruime tijd verblijft, waarvan hij de taal spreekt en waar haar familie, welke over een 

verblijfsvergunning beschikken, verblijven, enorm is;” 

 

2.1.2. Standpunt van de verwerende partij 

 

De verwerende partij repliceert als volgt op de twee middelen van de verzoekende partij:  

 

“Verzoekers beweren dat de eerste bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is. 

 

In de bestreden beslissing wordt het volgende overwogen: […] 

 

Verzoeker toont met een aantal vage beweringen en kritieke geenszins de onjuistheid of de 

onredelijkheid van deze zeer uitgebreide motieven aan.  

 

Verzoeker gaat er met zijn kritiek bijgevolg aan voorbij dat wel degelijk rekening werd gehouden met de 

aangehaalde elementen van integratie in de bestreden beslissing. Hij laat echter na aan te geven 

waarom deze motivering niet afdoende zou zijn, dan wel kennelijk onredelijk.  

Hij beperkt zijn betoog tot buitengewone omstandigheden wat in casu naast de kwestie is.  

 

Verweerder laat voorts gelden dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag onontvankelijk werd 

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

buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen die kunnen rechtvaardigen dat de aanvraag in België 

wordt ingediend.  

 

Luidens artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kan het een vreemdeling, in buitengewone 

omstandigheden en op voorwaarde dat hij over een identiteitsdocument beschikt, wordt toegestaan zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf te richten tot de burgemeester van zijn verblijfsplaats in België. 

Hieruit volgt dat enkel wanneer er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen 

van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd.  

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

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. Verweerder laat gelend dat uit art. 9 

Vreemdelingenwet, duidelijk blijkt dat dit wetsartikel een algemene regel is, ten aanzien waarvan artikel 

9bis Vreemdelingenwet zich verhoudt als een restrictief toe te passen uitzondering.  

 

De toepassing van artikel 9bis Vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in:  

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard;  

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

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime apprectiatiebevoegdheid.  

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om de verzoekende partij een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de gemachtigde van de Staatssecretaris na te gaan of de 

aanvraag wel regelmatig werd ingediend, en onder meer te weten of er aanvaardbare buitengewone 
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omstandigheden werden ingeroepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te 

verantwoorden. 

 

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

de buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom de verzoekende partij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in het land van 

herkomst heeft ingediend, niet werden aanvaard of bewezen.  

 

Uit de omstandige motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris de door verzoekende partij aangehaalde argumenten betreffende de ingeroepen 

buitengewone omstandigheden beantwoordt op kennelijk redelijke wijze. De overwegingen van de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en de Maatschappelijke integratie laten de 

verzoekende partij toe om te achterhalen om welke redenen de aanvraag tot verblijfsmachtiging door de 

gemachtigde van de Staatssecretaris onontvankelijk wordt geacht.  

 

De verweerder wijst er daarbij op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris een ruime beleidsvrijheid 

heeft bij het beoordelen of elementen, die worden aangevoerd in een aanvraag buitengewone 

omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.  

 

[…] 

 

In een tweede middel beroep verzoekende partij zich op een schending van het evenredigheidsbeginsel. 

De verweerder wenst op te merken dat deze niet in concreto worden uitgewerkt zodat deze niet kunnen 

worden aangenomen. 

Verzoekers maken de schending van de aangevoerde bepalingen en beginselen bijgevolg geenszins 

aannemelijk.  

 

Dit middel is dan ook ongegrond.” 

 

2.2. Beoordeling van de middelen 

 

2.2.1. De in artikel 62 , §2 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" 

wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk de determinerend motieven aan op grond waarvan deze werden 

genomen. Zo wordt er verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet.  

 

Ook de feitelijke overwegingen worden weergegeven in de bestreden beslissing. Er wordt gesteld dat de 

door de verzoekende partij aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid vormen waarom 

zij de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen in het land van herkomst. De gemachtigde 

van de minister somt de gehele administratieve verblijfssituatie van de verzoekende partij op, waarbij er 

wordt gesteld dat de verzoekende partij wist dat haar verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het 

kader van de asielprocedure. Hij wijst erop dat de duur van de procedures niet van die aard is dat ze als 

onredelijk lang kunnen beschouwd kunnen worden. Verder stelt de gemachtigde van de minister dat de 

instructie van 19 juli 2009 vernietigd is, waardoor deze criteria niet meer van toepassing zijn. Het feit dat 

de verzoekende partij sedert 2011 in België verblijft kan niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid. Ook de bewering van de verzoekende partij dat zij niet kan terugkeren wegens de 

precaire veiligheidssituatie in Egypte en de spanningen tussen christenen en moslims, wordt door de 

gemachtigde van de minister niet aanvaard als een buitengewone omstandigheden. Hij stelt immers dat 

er geen begin van bewijs wordt geleverd en wijst erop dat het in casu enkel om een tijdelijke terugkeer 

gaat om een aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in haar land van 

herkomst. Het opgeworpen element dat de verzoekende partij geen gevaar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid vormt wordt tevens niet aanvaard als een buitengewone omstandigheid. De 
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gemachtigde van de minister stelt dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, wordt verwacht 

dat zij zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. De elementen met betrekking tot de 

integratie van de verzoekende partij hebben enkel betrekking op de gegrondheid van de aanvraag, die 

in deze fase nog niet wordt behandeld. Aldus kunnen deze ook niet beschouwd worden als 

buitengewone omstandigheden.  

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt niet in dat de beslissende administratieve overheid de 

motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing werd genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt niet. Dit onderdeel van het 

middel is ongegrond. 

 

2.2.2. Waar de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, voert zij de schending 

aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

De Raad is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cfr. RvS 

7 december 2001, nr. 101.624). 

 

In casu houdt het nazicht van de materiële motiveringsplicht eveneens nazicht in van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, daar de bestreden beslissing op deze bepaling is gestoeld. 

 

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 een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde.  

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

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

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

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

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

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

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

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

worden afgegeven. (…)”  

 

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

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

verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone omstandigheden wordt 

hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet aanvragen van de 

machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd.  

 

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

niet worden verward met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een machtiging 
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tot verblijf te verkrijgen. De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met andere 

woorden een dubbel onderzoek in:  

1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

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

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in 

aanmerking worden genomen; 

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

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

appreciatiebevoegdheid.  

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond was om de verzoekende partij een voorlopige 

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

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

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

verantwoorden.  

 

De vreemdeling moet klaar en duidelijk in zijn aanvraag vermelden welke de buitengewone 

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

dienen. Uit zijn uiteenzetting moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

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

buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in haar land van oorsprong kan indienen, niet 

werden aanvaard of bewezen. 

 

In de aanvraag van 12 juni 2014, en in de aanvullingen van 1 oktober 2015 en 31 oktober 2018, heeft de 

verzoekende partij samengevat de volgende elementen als buitengewone omstandigheden aangehaald: 

- Onafgebroken verblijf sedert 2011; 

- Slechte levensomstandigheden in het land van herkomst;  

- Werkbereidheid;  

- Diploma gelijkwaardig aan “Bachelor in het bedrijfsmanagement”;  

- Duurzame lokale verankering;  

- Integratie;  

- Beheerst het Nederlands;  

- Precaire veiligheidssituatie in Egypte;  

- Spanningen tussen christenen en moslims;  

- Inkomsten uit tewerkstelling;  

- Verklaring pastoor. 

 

Verder in de aanvraag van 12 juni 2014 haalt de verzoekende partij de volgende elementen aan om de 

gegrondheid van haar aanvraag aan te tonen en als redenen voor regularisatie: 

- Integratie;  

- Geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid;  

- Geen manifeste fraude. 

 

De verzoekende partij betwist niet dat op al deze elementen werd geantwoord, maar gaat niet akkoord 

met de motivering van de verwerende partij omtrent deze elementen. 

 

Zo stelt de verzoekende partij dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het feit dat zij sedert 

2011 in België verblijft en dat zij alles in het werk heeft gesteld om zich te integreren. Zij gaat er met 

haar kritiek echter aan voorbij dat in de bestreden beslissing op deze elementen uitgebreid is ingegaan:  

 

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

en dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. […]  

De duur van de procedures – namelijk 3 jaar voor de eerste, ongeveer vier maanden voor de tweede en 

derde asielaanvraag, 7 maanden voor de vierde asielaanvraag, 5 maanden voor de vijfde, negen 

maanden voor de zesde, elf maanden voor de zevende en twee maanden voor de achtste – 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). 
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[…] 

 

Ook het feit dat betrokkene alhier sedert 2011 verblijft kan niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid. Het mag duidelijk zijn dat betrokkene telkenmale geweigerd heeft om gevolg te geven 

aan de verschillende bevelen om het grondgebied te verlaten. Zo werd hem na het afsluiten van zijn 

asielprocedures telkenmale een bijlage 13quinquies betekend. Het principe wordt gehanteerd dat 

betrokkene in eerste instantie de verplichting had om zelf gevolg te geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten. Betrokkene diende alles in het werk te stellen om aan zijn wettelijke 

verplichting om het land te verlaten te voldoen en bijgevolg diende hij in de eerste plaats zelf alle 

stappen te ondernemen om rechtstreeks of via een derde land naar zijn herkomstland terug te keren of 

naar een land waar hij kan verblijven. In plaats van hieraan gevolg te geven, heeft betrokkene 

telkenmale opnieuw asiel aangevraagd. Wat zijn goed recht is, maar het feit dat hij alhier sedert 2011 

verblijft, is echter wel te wijten aan zijn eigen houding door telkenmale terug asiel aan te vragen. Het 

mag aldus duidelijk zijn dat betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze situatie.  

 

[…] 

 

De overige elementen met betrekking tot de integratie van mijnheer - nl. dat hij alhier sedert 2011 in 

België verblijft, dat hij alhier duurzaam lokaal verankerd zou zijn, dat hij alhier een sociaal netwerk zou 

hebben opgebouwd, dat hij een ruime vriendenkring zou hebben, dat hij goed geïntegreerd zou zijn, dat 

hij moeite zou doen om zich aan de samenleving aan te passen, dat hij nauwe sociale banden zou 

hebben, dat hij Nederlands zou spreken, dat hij Nederlandse lessen heeft gevolgd dat hij verschillende 

aanbevelingsbrieven kan voorleggen en dat hij een verklaring van pastoor [M.S.] kan voorleggen- 

hebben betrekking op de gegrondheid en worden in deze fase niet behandeld. De elementen met 

betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 

9.2 van de wet van 15.12.1980.” 

 

De verzoekende partij gaat niet in concreto in op deze motieven. Zij stelt enkel dat zij een verregaande 

integratie heeft, waarmee onvoldoende rekening is gehouden. Zij betoogt tevens dat de verwerende 

partij zich schuldig maakt aan standaardformuleringen en dat zij elk dossier concreet dient te 

onderzoeken.  

 

De gemachtigde van de minister oordeelde in de bestreden beslissing dat de aangehaalde elementen 

inzake integratie en langdurig verblijf niet aannemelijk maken dat de aanvraag niet kan worden 

ingediend vanuit het land van herkomst. Bovendien behoort de beoordeling van de integratie-elementen 

en langdurig verblijf tot de gegrondheid van de aanvraag en niet tot de ontvankelijkheidsfase. Onder 

meer in arrest met nummer 198.769 van 9 december 2009 oordeelde de Raad van State immers dat 

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

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

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

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

2014, nr. 10.943 (c)). Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan integratie als buitengewone 

omstandigheid worden aanvaard, met name wanneer het gaat om activiteiten van algemeen belang 

waarbij de verplichting om de aanvraag in het herkomstland in te dienen, aanleiding zou geven tot het 

verbreken van engagementen die reeds waren aangegaan ten aanzien van publieke overheden of 

andere partners van de culturele en verenigingswereld. De verzoekende partij toont niet aan dat ze door 

een terugkeer naar haar land van herkomst engagementen van algemeen belang zou verbreken. Het 

feit dat een vreemdeling een aanvraag om machtiging tot verblijf moet indienen via de Belgische 

diplomatieke of consulaire post, impliceert ook geenszins dat zijn banden met België teloorgaan of dat 

gegevens die wijzen op een integratie plotseling niet langer zouden bestaan. Het feit dat een gedeelte 

van het verblijf in België legaal is verlopen, doet aan het voorgaande geen afbreuk, noch toont de 

verzoekende partij dit in concreto aan.  

 

De Raad wijst erop, zoals reeds aangehaald, dat het aantonen van buitengewone omstandigheden niet 

mag worden verward met aanhalen van argumenten ten gronde om een machtiging tot verblijf in België 

te verkrijgen. Voorts merkt de Raad op dat de verwerende partij oordeelde dat de aangehaalde 

elementen geen buitengewone omstandigheid vormen. De verwerende partij wijst uitdrukkelijk naar alle 

door de verzoekende partij in de aanvraag aangehaalde elementen die zij heeft aangevoerd als 

buitengewone omstandigheden, zodat blijkt dat de verwerende partij bij de beoordeling van de 

ontvankelijkheid van de aanvraag en aldus de vraag of de aangehaalde elementen buitengewone 
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omstandigheden zijn, voornoemde elementen in ogenschouw heeft genomen. Het gegeven dat de 

aangehaalde omstandigheden niet werden weerhouden als buitengewone omstandigheden, betekent 

niet dat de aangehaalde omstandigheden in de ontvankelijkheidsfase buiten beschouwing werden 

gelaten. Aangezien de verwerende partij vaststelde dat de elementen van integratie geen buitengewone 

omstandigheid uitmaken, diende zij deze dan ook niet verder in de ontvankelijkheidsfase te 

onderzoeken. Overigens toont de verzoekende partij met haar betoog niet aan dat de aangehaalde 

elementen van integratie het haar onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om een aanvraag in het land 

van herkomst in te dienen en aldus een buitengewone omstandigheid uitmaken. In casu wordt in de 

bestreden beslissing geoordeeld dat deze elementen niet verantwoorden waarom de aanvraag in België 

wordt ingediend.  

 

Met betrekking tot het door de verzoekende partij aangehaalde arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, stelt de Raad dat rechterlijke beslissingen in de continentale rechtstraditie 

geen precedentswaarde hebben (RvS 21 mei 2013, nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, nr. 5.885 (c); RvS 18 

december 2008, nr. 3.679 (c)). Bovendien laat de verzoekende partij na om in concreto aan te tonen dat 

de feitelijke elementen, die aan de grondslag lagen van het genoemde arrest, kunnen worden 

vergeleken met de feiten die onderhavige zaak kenmerken. 

 

Er dient gewezen te worden op het feit dat door enkel te blijven volharden in de aanvraag opgeworpen 

elementen als zouden zij een buitengewone omstandigheid vormen in de zin van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, de verzoekende partij niet aantoont dat de beoordeling van de gemachtigde van de 

minister incorrect of kennelijk onredelijk is. Evenmin kan de verzoekende partij erop aansturen dat de 

Raad zou overgaan tot een herbeoordeling op de besproken punten. In de mate dat de verzoekende 

partij met haar kritiek blijk geeft van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan 

die van de bevoegde overheid en de elementen uit de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet herhaalt, nodigt het onderzoek van deze andere beoordeling en 

deze elementen de Raad immers uit tot een opportuniteitsonderzoek, hetgeen niet tot zijn bevoegdheid 

behoort. 

 

De verzoekende partij betoogt verder dat zij een Koptische christen is en dat het algemeen geweten is 

dat Koptische christenen worden vervolgd in Egypte en zich in een penibele situatie bevinden. De Raad 

wijst er vooreerst op dat de verzoekende partij deze concrete elementen niet heeft aangehaald in haar 

aanvraag. In de aanvraag van 12 juni 2014 heeft zij immers enkel het volgende gesteld: “De precaire 

veiligheidssituatie in Egypte en de spanningen tussen Christenen en Moslims, betekenen bijkomende 

stressoren bij terugkeer”. Zij heeft bij haar aanvraag of bij de aanvullingen ook geen enkel stuk 

neergelegd aangaande de situatie van Koptische christenen in Egypte. In de bestreden beslissing is er 

aldus wel gemotiveerd aangaande de eigenlijke ingeroepen elementen door de verzoekende partij:  

 

“Betrokkene haalt aan dat hij niet kan terugkeren omwille van de precaire veiligheidssituatie in Egypte 

en omwille van de spanningen tussen Christenen en Moslims. Ook dit element kan niet aanvaard 

worden als een buitengewone omstandigheid. Betrokkene legt geen enkel persoonlijk bewijs voor die 

deze bewering kan staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De 

loutere vermelding volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien 

merken wij op dat betrokkene tijdens zijn asielaanvragen verschillende malen deze problematiek heeft 

aangehaald. Betrokkene voegt geen enkel nieuw, persoonlijk element toe aan de elementen die hij 

reeds tijdens zijn 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.” 

 

In casu komt het niet kennelijk onredelijk over dat de gemachtigde van de minister vereist dat er enig 

begin van bewijs wordt voorgelegd van de bewering dat de situatie voor de verzoekende partij zo precair 

is dat zij niet tijdelijk zou kunnen terugkeren naar Egypte om aldaar een aanvraag in te dienen. Door 

louter opnieuw op deze elementen te wijzen, kan de verzoekende partij de motieven van de bestreden 

beslissing niet weerleggen. Bovendien blijkt dat de verzoekende partij geen informatie over Koptische 

christenen in Egypte heeft neergelegd bij haar aanvraag, noch enige internationale rapporten. De 

verzoekende partij heeft echter uitgebreid de mogelijkheid gehad om haar situatie volledig en duidelijk te 

schetsen in haar aanvraag of in één van de twee aanvullingen. Het feit dat zij dit heeft nagelaten, kan zij 

nu niet aan de verwerende partij verwijten. Daarenboven legt de verzoekende partij nu ook geen enkele 

bron voor. Haar loutere beweringen kunnen geenszins de motieven weerleggen.  
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Waar de verzoekende partij stelt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in een 

arrest van 6 juni 2013 heeft geoordeeld dat de terugkeer van een Koptische christen naar Egypte een 

schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: het EVRM). Opnieuw stelt de Raad vast dat de verzoekende partij dit element niet 

heeft opgeworpen in haar aanvraag of voor het nemen van de bestreden beslissing, waardoor het niet 

aan de verwerende partij kan worden verweten dat hier niet uitdrukkelijk op is geantwoord. Bovendien 

wijst de Raad erop dat de verzoekende partij er met haar kritiek aan voorbijgaat dat zij geenszins 

aantoont zich in dezelfde situatie te bevinden. Zo werd de betrokkene in de zaak EHRM 6 juni 2013, 

M.E. v Frankrijk, n° 50094/10 gedwongen terug te keren naar Egypte. In casu handelt de bestreden 

beslissing over een aanvraag die wordt geweigerd, zonder dat een bevel om het grondgebied te 

verlaten eraan gekoppeld is, laat staan dat er sprake is van een gedwongen terugkeer. Tot slot wijst de 

Raad erop dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat op 22 februari 2018 de 

verzoekende partij een zevende verzoek om internationale bescherming ingediend heeft. In dit verzoek 

haalde de verzoekende partij aan dat ze een Koptische christen is. Op 18 juni 2018 neemt de 

commissaris-generaal de beslissing tot niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek). Tegen deze 

beslissing tekent de verzoekende partij beroep aan. Bij arrest van 8 januari 2019 met nummer 214 806 

verwerpt de Raad het beroep. De Raad beklemtoont dat elke aanvraag op de eigen merites moet 

onderzocht worden. 

 

Ook het element dat de nonkel van de verzoekende partij als vluchteling werd erkend, werd door de 

verzoekende partij niet ingeroepen in de aanvraag. Bovendien dient de verwerende partij, zoals de 

verzoekende partij zelf aangeeft in het verzoekschrift, elk dossier individueel te behandelen. Ook de in 

het verzoekschrift opgeworpen elementen, bijvoorbeeld dat er rekening gehouden dient te worden met 

het sociaal en economisch welzijn zoals bedoeld in artikel 8 van het EVRM, dat er onvoldoende 

humanitaire hulp en duurzame structuur in Egypte aanwezig is en dat de verzoekende partij nergens 

terecht kan bij een terugkeer, zijn niet eerder ingeroepen geweest. De verzoekende partij kan dan ook 

niet verwachten dat er met deze elementen rekening werd gehouden. Bovendien kan de verzoekende 

partij er met deze kritiek niet toe komen dat de Raad een eigen beoordeling maakt.  

 

Er dient dan ook te worden vastgesteld dat de verzoekende partij niet aantoont in hoeverre de motieven 

van de bestreden beslissing zouden kunnen wijzen op een onzorgvuldige feitenvinding of een 

onaanvaardbare motivering. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat met enig relevant 

gegeven uit haar aanvraag ten onrechte geen rekening zou zijn gehouden. Het betoog van de 

verzoekende partij laat dan ook niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid, waarover de verwerende partij beschikt. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht juncto artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. Dit 

onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

2.2.3. Het evenredigheidsbeginsel wordt geschonden wanneer de door de overheid gemaakte keuze 

een kennelijke wanverhouding tussen het algemeen belang en het particuliere belang tot gevolg heeft 

(M. BOES, “Het redelijkheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van 

behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 184). De verzoekende partij toont met haar uiteenzetting 

een dergelijke kennelijke wanverhouding echter niet aan. Een schending van het 

evenredigheidsbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt. Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

2.2.4. De verzoekende partij heeft geen gegrond middel ontwikkeld.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig april tweeduizend twintig door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS 

 


