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 nr. 256 562 van 16 juni 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Soedanese nationaliteit te zijn, op 8 maart 2021 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 19 januari 2021 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 wordt verklaard. 

 

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 12 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DE LIEN, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam eind 2008 toe op het Belgische grondgebied vanuit Athene. 

 

1.2. Verzoeker doorliep 9 asielprocedures, een humanitaire en een medische regularisatieprocedure en 

diende op 11 maart 2019 wederom een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).  

 

1.3. de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde van de 

staatssecretaris) trof op 19 januari 2021 een beslissing waarbij de in punt 1.2. vermelde aanvraag 
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onontvankelijk wordt verklaard. Verzoeker werd hiervan op 6 februari 2021 per aangetekend schrijven in 

kennis gesteld. Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 11.03.2019 werd ingediend 

en op data van 02.12.2019 en 22.06.2020 werd geactualiseerd door : 

O.(…) A.(…)-S.(…), M.(…) (R.R.: (…)) 

nationaliteit: Soedan 

geboren te (…) op (…) 

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. 

Redenen: 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

Betrokkene wist dat 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 19.02.2010 met een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire bescherming door de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. Zijn tweede asielaanvraag werd afgesloten op 18.0.2011 met een 

weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire bescherming door de Raad voor 

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

grondgebied te verlaten en verbleef illegaal in België tot hij op 04.06.2012 een derde asielaanvraag 

indiende. Zijn derde asielaanvraag werd afgesloten op 06.06.2012 met een beslissing tot weigering van 

in overwegingname door de dienst vreemdelingenzaken. Zijn vierde asielaanvraag werd afgesloten op 

29.04.2015 met een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire bescherming door de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. Zijn vijfde asielaanvraag werd afgesloten op 03.08.2015 met een 

beslissing niet ontvankelijk door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Zijn 

zesde asielaanvraag werd afgesloten op 11.01.2016 met een beslissing niet ontvankelijk door het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Betrokkene koos er weer voor om geen 

gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verbleef illegaal in België tot hij op 

23.11.2016 een zevende asielaanvraag indiende. Deze asielaanvraag werd afgesloten op 16.12.2016 met 

een beslissing niet ontvankelijk door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

Zijn achtste asielaanvraag werd afgesloten op 28.06.2018 met een beslissing niet ontvankelijk door het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Betrokkene koos er weer voor om geen 

gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verbleef illegaal in België tot hij op 

30.06.2020 zijn negende asielaanvraag indiende. 

Deze asielaanvraag werd afgesloten op 26.11.2020 met een beslissing niet ontvankelijk door het 

Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

De duur van de procedures – namelijk één jaar voor de eerste, bijna negen maanden voor de tweede, 

twee dagen voor de derde, één jaar en elf maanden voor de vierde, twee maanden voor de vijfde, vier 

maanden voor de zesde, één maand voor de zevende, drie maanden voor de achtste en vijf maanden 

voor de laatste – was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. 

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

(Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000) 

Betrokkene beweert dat hij vreest voor zijn leven en voor vervolging indien hij zou moeten terugkeren naar 

zijn land van herkomst doch hij legt geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan 

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

voor zijn leven en voor vervolging volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 

Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw element toe aan de elementen die hij reeds tijdens zijn 

asielprocedures naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. Dat het 

niet mogelijk is, zonder voorleggen van bijkomend bewijsmateriaal, diezelfde verklaringen - die als 

ongeloofwaardig werden bevonden - in huidige procedure wel aanvaard kunnen worden. De elementen 

ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere 

beoordeling dan die van deze instanties. 

Betrokkene beroept zich op het feit dat hij geen banden meer zou hebben met zijn land van herkomst 

omdat hij dit land reeds verliet in 2009. Hij zou er terecht komen in afzondering en totaal isolement omdat 

hij er geen sociaal netwerk meer zou hebben. Echter, uit de verschillende asielprocedures van betrokkene 
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blijkt dat hij in Soedan over een ruim familiaal netwerk beschikt, bestaande uit zijn ouders, verschillende 

ooms en minstens één broer en één zus, waarmee hij regelmatige contacten onderhoudt. Het lijkt dan 

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

van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader 

van zijn aanvraag tot machtiging tot verblijf. 

Betrokkene verbleef immers ruim 30 jaar in Soedan en zijn verblijf in België, zijn integratie en opgebouwde 

banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met zijn relaties in het land van herkomst. 

Betrokkene haalt aan dat hij niet over de financiële middelen zou beschikken om terug te keren naar 

Soedan en daar enkele maanden te verblijven, omdat hij door zijn lange afwezigheid niet meer zou kunnen 

terugvallen op familie of kennis. Echter, uit hetgeen voorafgaat blijkt dat betrokkene over een ruim familiaal 

netwerk beschikt in Soedan waarmee hij regelmatige contacten onderhoudt zoals blijkt uit zijn laatste 

asielaanvraag. Het staat betrokkene vrij om voor zijn terugkeer een beroep te doen op de Internationale 

Organisatie voor Migratie (IOM) om zo de nodige steun te verkrijgen voor een terugreis. Ook beschikt de 

IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame terugkeer naar en reïntegratie in het 

land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen om mensen bij te staan in het vinden van 

inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende bevatten: beroepsopleidingen, 

opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of opleiding te volgen, kosten om informatie 

over beschikbare jobs te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van tewerkstellingsbureaus, 

accommodatie/huur, extra bagage. Hierdoor kan de bewering dat betrokkene niet over de financiële 

middelen zou beschikken om terug te keren niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid. 

Betrokkene beroept zich op het feit dat hij zijn vriendenkring en privéleven in België heeft evenals het 

centrum van zijn belangen en beroept zich hierbij uitdrukkelijk op artikel 8 EVRM. Volgens betrokkene zou 

een terugkeer naar het land van herkomst een inbreuk op zijn privé- en familieleven betekenen. Het klopt 

dat er een afweging dient gemaakt te worden tussen iemands privé-en gezinsleven en de verplichting om 

de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst. De 

verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het land van 

herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke scheiding, wat geen ernstig of moeilijk te herstellen 

nadeel met zich meebrengt. Verder stellen we vast dat betrokkene niet aantoont dat er sprake is van 

dergelijke nauwe banden dat zij onder de bescherming van artikel 8 EVRM zouden vallen. In beginsel 

heeft de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt hoofdzakelijk betrekking op het kerngezin (EHRM 

9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Banden met andere gezinsleden dan die van het kerngezin 

of familieleden worden slechts gelijkgesteld met een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve 

banden, wordt aangetoond. We stellen vast dat betrokkene niet aantoont dat er familieleden van hem in 

België verblijven. Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt daarentegen wel dat hij over een 

uitgebreid familiaal netwerk beschikt in Soedan, zoals hierboven reeds opgemerkt. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen wijst er verder op dat de rechtspraak van het EHRM wat betreft een 

privéleven opgebouwd tijdens een precair verblijf zeer strikt is (RVV, arrest 229048 van 20.11.2019). Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt bovendien dat ‘de relaties tussen volwassenen niet 

noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen genieten zonder dat het bestaan van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve banden’ 

(EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). We 

stellen vast dat betrokkene ter staving van zijn sociale banden opgebouwd tijdens meer dan tien jaar 

verblijf negen getuigenverklaringen voorlegt. Betrokkene toont aldus onvoldoende aan dat zijn netwerk 

van affectieve en sociale banden van die orde zou zijn dat een tijdelijke terugkeer een schending van 

artikel 8 EVRM zou kunnen betekenen. Betrokkene toont niet aan dat de door hem opgebouwde sociale 

relaties van die aard en intensiteit zijn dat zij, in casu, wel onder de bescherming van artikel 8 EVRM 

zouden kunnen vallen. Evenmin blijkt uit de voorgelegde verklaringen dat er sprake is van bijkomende 

elementen van afhankelijkheid. Een schending van artikel 8 EVRM blijkt dan ook niet. Wij merken tevens 

nog op dat de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post 

niet noodzakelijk leidt tot een definitieve verwijdering. Zij heeft enkel tot gevolg dat betrokkene tijdelijk het 

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

vreemdelingenwet bepaalde vereisten. De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de 

noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezins-en privéleven 

van betrokkene niet in die mate dat er sprake zou zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 19 

februari, Gul/Zwitserland, 22 EHRM 228; EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E.v.Zweden, par.100). 

Volledigheidshalve merken wij nog op dat in zijn arrest d.d. 27.05.2009 de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen het volgende stelt: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM 

niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokkene zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 
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immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 22 

februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.658; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). 

Betrokkene beroept zich op zijn ernstige medische problematiek als buitengewone omstandigheid. Een 

terugkeer naar Soedan zou hem terug plaatsen in een toestand die de vermelde problematiek zou doen 

exploderen wat vanuit medisch en psychisch oogpunt niet verantwoord zou zijn. Ter staving hiervan legt 

betrokkene één attest voor dd. 27.03.2015 van Dr. Baert. Echter, dit advies van Dr. Baert werd opgesteld 

in het kader van zijn aanvraag 9ter dd. 12.03.2015 die onontvankelijk werd afgesloten op 28.04.2015. Uit 

dit advies blijkt bovendien dat dr. Baert heeft vastgesteld dat deze medische problematiek geen 

onmiddellijk gevaar voor het leven en de fysieke integriteit van betrokkene betekend en dat er geen nood 

is aan hospitalisatie noch dringende maatregelen. Dit voorgelegde attest kan dan ook niet aanvaard 

worden als bewijs dat zijn medische problematiek een buitengewone omstandigheid vormt die hem 

verhindert tijdelijk terug te keren naar zijn land van herkomst. 

Bovendien stellen we vast dat betrokkene zich beroept op een attest dat bijna zes jaar geleden werd 

opgesteld en dat aldus geen enkele actualiteitswaarde meer heeft. Bij huidige aanvraag 9bis legt 

betrokkene geen enkel recent attest voor waaruit blijkt dat er sprake is van een medische aandoening 

en/of behandeling. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid daar 

betrokkene niet aantoont dat het ingeroepen medisch element nog steeds actueel is daar er geen 

actualisatie is van dit element. 

Betrokkene beroept zich als buitengewone omstandigheid op het feit dat hij een werkbelofte voorlegt 

waardoor een terugkeer voor hem een potentieel verlies van werk zou betekenen. Echter, een 

tewerkstelling was enkel toegestaan zolang zijn asielprocedure niet was afgesloten. Vermits zijn laatste 

asielprocedure werd afgesloten op 26.11.2020 verviel op dat ogenblik tevens zijn officiële toestemming 

om betaalde arbeid te verrichten op het Belgisch grondgebied. 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. 

Betrokkene beroept zich op de zogenaamde ‘omzendbrief Turtelboom’. Echter deze omzendbrief werd 

integraal overgenomen door de instructies Wathelet. We merken echter op dat deze 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. 

Betrokkene wenst er formeel op te wijzen dat de elementen van integratie wél buitengewone 

omstandigheden uitmaken, in die zin dat de hechte banden met België het buitengewoon moeilijk zouden 

maken om dit land te verlaten, onder meer om alle verworvenheden en contacten in dit land niet te 

verliezen. Echter, uit de vaste rechtspraak van de Raad van State blijkt duidelijk dat de elementen van 

verblijfsduur en integratie niet als buitengewone omstandigheid aanvaard worden aangezien deze 

behoren tot de gegrondheid. Onder meer in arrest nr. 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, namelijk wanneer het gaat om activiteiten van algemeen belang waarbij 

de verplichting om de aanvraag in het herkomstland in te dienen aanleiding zou hebben gegeven 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 maakt niet aannemelijk dat hij door 

een terugkeer naar het 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. Verzoeker beperkt er zich toe te 

benadrukken dat hij tijdens zijn verblijf volledig is geïntegreerd en duurzaam lokaal is verankerd, zonder 

evenwel te verduidelijken waaruit een en ander dan precies moet blijken én te concretiseren op welke 

wijze zijn integratie hem dan precies verhindert om terug te keren naar het herkomstland voor het indienen 

van de aanvraag. (RVV arrestnr. 228193 van 29.10.2019 en RVV, arrest 229745 van 3 december 2019). 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene geen gevaar zou betekenen voor de openbare 

orde of de nationale veiligheid, dat hij zich steeds als een voorbeeldig burger gedragen zou hebben en 

dat er geen sprake kan zijn van enige manifeste of opzettelijke fraude in hoofde van verzoeker, 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. 

Betrokkene beroept zich op artikel 6.4 van de Richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures van de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde 

landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. Deze richtlijn stelt dat de lidstaten in schrijnende 
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gevallen een onderdaan van een derde land die illegaal op hun grondgebied verblijft een 

verblijfsvergunning kunnen geven. 

Deze richtlijn bestaat reeds in de Belgische wetgeving via artikel 9bis. Betrokkene toont echter niet aan 

dat hij zich in buitengewone omstandigheden bevindt zoals blijkt uit hetgeen voorafgaat. 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat betrokkene sinds 2009 ononderbroken 

in België zou verblijven, dat hij hier dus al meer dan tien jaar zou verblijven, dat hij volledig ingeburgerd 

zou zijn, dat hij zou kunnen werken, dat hij goed geïntegreerd zou zijn, dat hij hier sociale banden gesmeed 

zou hebben, dat hij een grote vriendenkring ontwikkeld zou hebben, dat uit de voorgelegde 

getuigenverklaringen zijn volledige integratie in de maatschappij zou blijken, dat hij ten zeerste bereid zou 

zijn om te werken, dat hij geen enkele kans onbenut gelaten zou hebben om zich te integreren, dat hij 

zeer goed Nederlands zou spreken, dat hij een grote vrienden-en kennissenkring opgebouwd zou hebben, 

dat hij zijn getuigschrift maatschappelijke oriëntatie voorlegt, evenals verschillende deelcertificaten 

Nederlands, een werkbelofte en verschillende getuigenverklaringen) kunnen niet als buitengewone 

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

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

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 3 van de wet 

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

9bis en 62 van de vreemdelingenwet, van het redelijkheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel en van de 

redelijke termijn. Verzoeker stelt in zijn middel het volgende: 

 

“Eerste onderdeel, 

Verzoeker had in de aanvraag gesteld: 

In eerste instantie wordt gesteld dat verzoeker zo hij de aanvraag niet in België kan doen, hij deze zou 

moeten doen bij het Belgische consulaat in Khartoum. Verzoeker benadrukt dat hij wegens buitengewone 

omstandigheden zijn aanvraag niet kan indienen bij de Belgische diplomatieke post in het land van 

herkomst, Soedan. Ondanks het feit dat hij niet erkend werd als vluchteling stelt hij een reële vrees voor 

vervolging te hebben in geval hij zou moeten terugkeren naar Soedan. Hij is dit land destijds ontvlucht in 

het kader van het intern conflict in het toenmalige nog eengemaakt Soedan. Er zijn nog steeds 

vervolgingen ook van personen die destijds het land zijn ontvlucht en (gedwongen) terugkeren.  

Verder heeft verzoeker niet de financiële middelen om terug te keren naar Soedan en om daar enkele 

maanden te verblijven. Gezien zijn lange afwezigheid in dat land kan hij niet meer terugvallen op familie 

of kennissen. 

De bestreden beslissing stelt hierover dat verzoeker geen bewijzen zou voorleggen in verband met zijn 

vrees voor vervolging en hij geen nieuw element toevoegt aan deze die reeds tijdens de asielprocedure 

zijn naar voorgebracht en niet aanvaard werden. 

Verder stelt de bestreden beslissing dat uit het asielverhaal zou blijken dat hij nog familie heeft in Soudan. 

Tenslotte stelt de beslissing dat hij beroep kan doen op het IOM voor financiële middelen. 

In eerste instantie stelt verzoeker dat voor beoordeling van de buitengewone omstandigheden het geheel 

van elementen in aanmerking dient te worden genomen. Verzoeker had dit aangehaald in de aanvraag: 

lang verblijf in België, integratie in België, blijvende vrees voor arrestatie of erger in geval van terugkeer, 

dat Soedan nu een ander land is geworden omdat het land werd gesplitst, geen familie waarop hij kan 

terugvallen, geen financiële middelen. 

De bestreden beslissing maakt geen globale beoordeling van al deze gegevens, maar isoleert deze van 

elkaar om ze te verwerpen. Dit is niet redelijk. 

In tweede instantie stelt verzoeker dat de beslissing de politieke realiteit miskent. Een terugkeer naar 

Soedan is steeds op zich problematisch, en alleszins in de periode waarin de beslissing wordt genomen 

gezien de corona-epidemie. Soedan is een land waar de politieke spanningen voortdurend terug aan de 

oppervlakte komen en vervolgingen steeds tot de reële mogelijkheden behoren. Het is geen stabiel land. 

Het land komt uit een lange burgeroorlog (1954-2005), kende in 2011 de afsplitsing van Zuid-Soedan als 

onafhankelijk land, kende in 2018 een militaire staatsgreep, en was in 2020 zijdelings betrokken bij het 

conflict in Tigray. 

In derde instantie stelt verzoeker dat de bestreden beslissing ten onrechte stelt dat verzoeker de aanvraag 

kan doen in Khartoem. In Khartoem is er geen Belgische ambassade maar een ere-consulaat van België. 

In principe moet het visum gevraagd worden bij de bevoegde ambassade, en dit is in Egypte, Cairo. 

Verder stelt de website van Buitenlandse Zaken duidelijk dat een terugkeer naar Soedan op dit ogenblik 
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gewoonweg om humanitaire redenen niet mogelijk is. De luchthavens zijn gesloten omwille van de 

covidpandemie. 

De website van Buitenlandse Zaken stelt nog op 7 maart 2021: 

Transit: Zelfs in transit is het mogelijk dat de luchthavenautoriteiten of uw luchtvaartmaatschappij nieuwe 

tests opleggen, en mogelijks een langdurige isolatie (14 dagen) bij een positief resultaat. Dit is met name 

het geval voor vluchten vanaf de gekende internationale hubs zoals onder meer Addis Abeba, Istanbul, 

etc. Gelieve rekening te houden met dit risico bij het plannen van uw reis en controleer op voorhand uw 

verzekeringsdekking. De gezondheidssituatie in Soedan is zorgwekkend en het aantal officiële Corona-

gevallen, waarvan meer dan 6% met dodelijke afloop, neemt sinds het begin van de pandende gestadig 

toe. De grote meerderheid bevindt zich in het hoofdstedelijk gebied. SDN heeft op dit ogenblik het hoogst 

aantal officieel erkende COVID-19-doden in Oost-Afrika en het aantal nieuwe ziektegevallen neemt weer 

toe in de North & Red Sea Staten. 

Om het Coronavirus (COVID-19) in te dammen, werden de Soedanese luchthavens op 16 maart gesloten 

voor al het buitenlands passagiersverkeer. Een geleidelijke heropening van de KRT-luchthaven voor 

vluchten op TUR, EGY & VAE met de 4 betrokken nationale luchtvaartmaatschappijen is recent begonnen. 

Binnenlandse vluchten werden hervat op 14/08, behalve naar en van Dongola en Merowe. Alle passagiers 

die via KRT reizen, dienen het onderzoeks- en veiligheidsprotocol van het volksgezondheidsministerie te 

respecteren. 

Het Hoog Gezondheidscomité voor noodsituaties heeft voor het hoofdstedelijk gebied de lokale lockdown 

opgeheven maar verlengde wel het reisverbod tussen de staten voor alle voertuigen op niet-feestdagen. 

De avondklok blijft in KRT van kracht van 6pm tot 6am, met een verbod op publieke evenementen, feesten, 

huwelijksceremonies en openbare bijeenkomsten. 

In vierde instantie stelt verzoeker dat hij omwille van zijn lang verblijf in België de facto geen beroep meer 

kan doen op familieleden voor financiële ondersteuning. Ook de verwijzing naar IOM gaat niet op; deze 

komen enkel tussen (zoals de beslissing overigens zelf stelt) in het kader van een definitieve terugkeer. 

De hier bestreden beslissing houdt precies in dat verzoeker in Soedan de aanvraag zou moeten doen om 

een machtiging tot verblijf in België te doen, dus om terug te keren naar België en niet blijvend in Soedan 

te gaan wonen. 

Tweede onderdeel, 

Eerste subonderdeel, 

De bestreden beslissing stelt op pagina 4 dat de elementen van lang verblijf en de integratie de 

gegrondheid van de aanvraag betreffen en dus niet in aanmerking genomen worden bij de beoordeling 

van de ontvankelijkheid. 

De kemredenering van de bestreden beslissing is bijgevolg dat het langdurig verblijf in België noch de 

integratie als buitengewone omstandigheden kunnen aanvaard worden. 

Het niet in aanmerking nemen van integratie en lang verblijf op zich om de ontvankelijkheid te beoordelen, 

en deze elementen af te voeren naar een eventuele beoordeling ten gronde, is in strijd met artikel 9bis 

vreemdelingenwet. 

De discretionaire bevoegdheid impliceert niet dat integratie en/of lang verblijf zonder meer niet in 

aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de ontvankelijkheid, met name bij de beoordeling of 

het omstandigheden uitmaken die ‘het onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om de aanvraag in het land 

van herkomst in te dienen’ (Raad van State, arrest nr. 73.025 van 9 april 1998) Er kan geen beperking 

worden opgelegd aan de in dat kader te beoordelen elementen. 

Een andere zaak is om die elementen af te wijzen als buitengewone omstandigheid, maar dan moeten zij 

wel eerst als dusdanig op hun waarde beoordeeld worden. Er is een verschil tussen elementen 

gemotiveerd niet in aanmerking nemen, en elementen eenvoudigweg niet beoordelen. 

Het door de Raad van State bij het principe-arrest van 9 april 1998 ontwikkelde criterium en dat door 

verzoeker in de aanvraag is geciteerd stelt dat buitengewone omstandigheden zijn ‘omstandigheden die 

het onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om de aanvraag in het land van herkomst in te dienen.” Dat 

het bijzonder moeilijk is om de aanvraag in het land van herkomst in te dienen volstaat als criterium. 

Het is op die grondslag dat de buitengewone omstandigheden moeten beoordeeld worden. De bestreden 

beslissing doet dit niet. 

Er moet geoordeeld worden of de concrete toestand van verzoeker anno 2020 dermate is dat deze 

buitengewone omstandigheden uitmaakt dat hij de aanvraag niet of bijzonder moeilijk in zijn land van 

herkomst, in casu Soedan, kan indienen. 

In die zin dient de reële situatie van verzoeker beoordeeld te worden, rekening houdend met de specifieke 

omstandigheden. 

Eén van die specifieke omstandigheden is dat verzoeker sedert 2009 onafgebroken in België is. 

De bestreden beslissing wijst het langdurig verblijf af met het argument dat dit niet als buitengewone 

omstandigheid kan aanvaard worden 'daar betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze situatie’ 
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Verzoeker stelt dat dit motief niet opgaat. Hij verwijst naar en sluit zich aan bij onderstaand arrest RvV nr. 

245 117 van 30 november 2020 in de zaak Yazane t. Belgische Staat: (eigen onderlijning) 

3. 3.2. In een vijfde middelonderdeel bekritiseert de verzoeker het motief dat zijn langdurig verblijf 

onmogelijk aanvaard kan worden als buitengewone omstandigheid omdat hijzelf verantwoordelijk is voor 

deze situatie. De verzoeker benadrukt dat het net de ratio legis is van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet om een macht iging tot verblijf te geven aan vreemdelingen die reeds geruime tijd niet 

op legale wijze op het grondgebied verblijven en hij betoogt dat het illegale karakter van dit verblijf geen 

uitgangspunt vomit. De lange duur van het verblijf moet volgens de verzoeker in die zin worden bekeken, 

en dit los van de wijze waarop die werd gerealiseerd, om al of niet als buitengewone omstandigheden in 

aanmerking te worden genomen. 

Het is niet betwist dat de verzoeker zijn langdurig verblijf in het Rijk heeft aangevoerd ter argumentatie 

van de stelling dat het voor hem zeer moeilijk of zelfs onmogelijk is om een aanvraag om machtiging tot 

verblijf in te dienen via de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. 

In de bestreden beslissing wordt in dit verband als volgt gemotiveerd: 

"Betrokkene haalt aan sedert 2007 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt dat 

betrokkene op 26. 11.2009 een aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf indiende, welke op 29. 

04.2011 werd toegestaan. Betrokkene werd vervolgens in het bezit gesteld van aan A-kaart, geldig tot 

01.06. 2012. Een verlenging van zijn A-kaart werd door betrokkene niet aangevraagd en hij diende aldus 

het land te verlaten. Verzoeker heeft nagelaten dit te doen. Betrokkene diende vervolgens verscheidene 

procedures in, welke negatief werden beoordeeld. Er werd hem op 03. 03. 2016 en op 26. 10. 2016 een 

bevel om het grondgebied te verlaten 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. De 

bewering dat hij alhier langdurig zou verblijven kan dus onmogelijk aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheid daar betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze situatie." 

De gemachtigde vermag uiteraard te oordelen dat hij een langdurig verblijf waarvoor de vreemdeling zelf 

verantwoordelijk is, niet wenst te aanvaarden als een reden om een aanvraag om tot een verblijf te worden 

gemachtigd ten gronde in te willigen. In casu heeft de verweerder evenwel geen beslissing ten gronde 

genomen, maar verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf afgewezen omdat niet aan een 

procedurele vereiste - met name het aantonen van een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 

9bis, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet - is voldaan. 

Daargelaten de vraag of een langdurig onwettig verblijf in het Rijk in voorliggende zaak kan en dient te 

worden aanvaard als een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis, § 1, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet (dit is een kwestie waarover enkel het bevoegde bestuur, doch niet de Raad kan 

oordelen), stelt de Raad vast dat de gemachtigde, blijkens de motivering van de bestreden beslissing, niet 

in concreto naging of de lange duur van het verblijf van de verzoeker in België de facto een belemmering 

kan vormen voor het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf via de reguliere procedure - 

een procedureel gegeven -, maar enkel oordeelde dat het langdurig verblijf in België "onmogelijk aanvaard 

(kan) worden als buitengewone omstandigheid daar betrokkene zelf verantwoordelijk is voor deze 

situatie." Een dergelijk standpunt is niet in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Uit de bewoordingen van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet blijkt immers niet dat 

situaties die het gevolg zijn van het eigen handelen van een vreemdeling geen buitengewone 

omstandigheden kunnen uitmaken en dat de gemachtigde bij het ontvankelijkheidsonderzoek vermag 

voorbij te gaan aan concreet bestaande situaties omdat zij het gevolg zijn van het eigen optreden van een 

vreemdeling. 

Daarnaast blijkt uit de loutere vaststelling dat de verzoeker zelf verantwoordelijk is voor zijn lange, illegale 

verblijf (op een rechtmatig verblijf van één iaar na) nog niet dal de gemachtigde heeft onderzocht of de 

verzoeker door toedoen van zijn langdurig verblijf in België al dan niet ernstig wordt bemoeilijkt of 

verhinderd om de aanvraag in te dienen vanuit het buitenland. 

De overwegingen in de bestreden beslissing tonen derhalve aan dat verweerder bij het onderzoek van 

verzoekers argumentatie omtrent het lange verblijf in België geen correcte invulling gaf aan het begrip 

"buitengewone omstandigheden", in de zin van artikel 9ö;"s, § 1 , eerste lid, van de Vreemdelingenwet. 

Bijgevolg dient een schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en van de materiële 

motiveringsplicht te worden vastgesteld. 

Het verweer in de nota met opmerkingen kan niet overtuigen, temeer daar, over de alhier besproken 

kwestie, geen concreet verweer wordt gevoerd. 

3.3.3. Het enig middel is, in de aangegeven mate, gegrond. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te vernietigen. De overige kritiek die in het enig middel naar voor wordt gebracht, behoeft geen 

verder onderzoek. 
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In essentie dient de toestand geobjectiveerd te worden naar de reële mogelijkheden van verzoeker om 

de aanvraag in Soedan te kunnen doen. Dit heeft op zich niets te maken met zijn handelswijze in België; 

het gaat er om dat hij zeer lange tijd in België is, thans ruim 11 jaar, met alle gevolgen van dien. Los van 

wie hiervoor verantwoordelijk is, zijn deze gevolgen reëel, met name dat hij normaal gesproken niet meer 

terug kan naar zijn land van herkomst om daar de aanvraag te doen. 

Verder dient de beoordeling van het lang verblijf als buitengewone omstandigheid vanuit het 

redelijkheidsbeginsel te worden beoordeeld (RvV 28 april 2017, nr. 186 295), en niet vanuit de wijze 

waarop dat lange verblijf is gerealiseerd. 

De bestreden beslissing maakt deze beoordeling niet. 

De bestreden beslissing dient bijgevolg wegens schending van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, van 

de materiële motiveringsplicht en van het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel te worden vernietigd. 

Tweede subonderdeel, 

Ook de beoordeling op zich door de bestreden beslissing van het lang verblijf en de integratie faalt, voor 

zover er al afdoende over geoordeeld wordt, quod non. 

Verzoeker had in de aanvraag in detail zijn verblijfsprocedures ontwikkeld en gesteld dat deze voor gevolg 

hadden dat hij ongeveer 4 jaar en 8 maanden, of bijna de helft van de verblijfsperiodes, legaal in het land 

was. Hij had inzonderheid gewezen op het feit dat de eerste asielprocedure ruim één jaar en de vierde 

asielprocedure ruim 2 jaar hadden geduurd. 

De bestreden beslissing laat na om precies die 4 jaar en 8 maanden te overwegen, maar stelt in louter 

algemene termen dat de asielprocedures niet als onredelijk lang kunnen beschouwd worden. 

Op zich is dit motief niet afdoende. Een persoon die bijna de helft van zijn verblijfsperiode in een 

asielprocedure vertoeft (al of niet overlapt met een regularisatieaanvraag) kan redelijk het motief van 

onredelijk lang opwerpen en dit dient aanvaard te worden. 

Verzoeker had ook gewezen op zijn integratie en hierbij ondermeer het specifiek element aangehaald van 

een verklaring van een CD&V kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Verzoeker had 

gesteld dat deze verklaring ‘veelzeggend’ was en ‘de volledige integratie van verzoeker in de Belgische 

maatschappij bevestigt.’ 

De bestreden beslissing stelt dat verzoeker ‘niet zou verduidelijken waaruit één en ander (bedoeld is de 

integratie, nvda) dan precies moet blijken’. Dit motief is in strijd met de door verzoeker voorgelegde 

verklaring die wel degelijk laat blijken waaruit die integratie bestaat. 

Verzoeker had ook een getuigschrift maatschappelijke oriëntatie, drie deelcertificaten Nederlands en acht 

verklaringen in verband met zijn integratie (oa van lerares Nederlands) bij de aanvraag gevoegd.  

De bestreden beslissing houdt hiermee geen enkele rekening. 

Ook waar dan wel over het lang verblijf en de integratie gemotiveerd wordt schendt de beslissing de 

motiveringsplicht door de voorgelegde stukken niet te overwegen en louter in algemene termen te 

motiveren, en schendt ze de redelijkheidsverplichting door niet in aanmerking te nemen dat een in België 

goed geïntegreerd persoon buitengewone omstandigheden heeft om hier de aanvraag te doen. 

De beslissing schendt om die redenen ook de zorgvuldigheidsverplichting. 

Derde onderdeel, 

De beslissing herleidt de beoordeling van artikel 8 EVRM tot het enge begrip familie en neemt de 

elementen van lang verblijf en integratie niet in aanmerking voor de beoordeling van artikel 8 EVRM, en 

dus evenmin voor de beoordeling van de buitengewone omstandigheden op zich. 

De beslissing motiveert op dit punt in feite met het citeren van de traditionele motiveringsparagrafen met 

betrekking tot de toepassing van artikel 8 EVRM. 

Artikel 8 EVRM zelf vereist evenwel een bredere beoordeling en ook een beoordeling van de niet familiale 

persoonlijke bindingen die in het kader van het privéleven werden ontwikkeld. De bestreden beslissing 

maakt die beoordeling niet, integendeel worden de verklaringen van personen die ‘beroepshalve’ of‘als 

buren’ bij verzoeker betrokken zijn verworpen als persoonlijke privé-relaties. 

Verzoeker verwijst naar en sluit zich aan bij onderstaand arrest RvV nr. 237 116 van 18 juni 2020: (eigen 

onderlijning) 

De Raad herinnert eraan dat artikel 8 van het EVRM erop gericht is om het individu te beschermen tegen 

een willekeurige overheidsinmenging in het gezins- of privéleven. Zoals verder nog blijkt, volgt uit de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) dat een correcte 

belangenafweging is vereist waarbij rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de 

individuele zaak kenmerken. 

In de eerste plaats moet echter worden nagekeken of er een gezins- en/of privéleven bestaat in de zin 

van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 van 

het EVRM. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip 

‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht moeten 

worden geïnterpreteerd. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezins- of privéleven moet 

de Raad zich plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 15 juli 2003, 
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Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 13 februari 2001, 

Ezzoudhi/Frankrijk, § 25). 

Wat het voorgehouden privéleven van de verzoekende partij in België betreft, wijst de Raad erop dat uit 

de rechtspraak van het EHRM blijkt dat artikel 8 van het EVRM aspecten behelst van de sociale identiteit 

van een persoon. Het houdt het recht in op een persoonlijke ontwikkeling alsook het recht om relaties aan 

te gaan en te ontwikkelen met andere personen en de buitenwereld in het algemeen (EHRM 29 april 2002. 

Prettv/Verenigd Koninkrijk. § 61; EHRM 16 december 1992, Niemietz/Finland, § 29). Het netwerk van 

persoonlijke, sociale en economische belangen maakt onderdeel uit van het privéleven van elke persoon 

(EHRM 9 oktober 2003, Grote Kamer, Slivenko/Letland, §§ 95-96). 

In haar huidig verzoekschrift geeft de verzoekende partij aan dat zij als buitengewone omstandigheid 

onder meer heeft aangevoerd dat... 

Zij stelt verder nog dat de eerste bestreden beslissing miskent dat artikel 8 van het EVRM meer beschermt 

dan louter familiale relaties, met name ook sociale relaties. Zij voert aan dat uit de eerste bestreden 

beslissing niet blijkt op welke wijze aan een belangenafweging is gedaan, en voor zover al een 

belangenafweging is gedaan, dat een verkeerde afweging is gedaan, nu geen rekening is gehouden met 

het langdurig voorafgaand legaal verblijf sinds haar kleutertijd, en de relaties die zij heeft binnen haar 

kerngezin met haar familieleden en ruimer met haar sociale relaties, die zich uitsluitend en alleen in België 

bevinden. Volgens de verzoekende partij is het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden, omdat de 

gemachtigde zich in casu niet steunt op alle gegevens van het dossier en geen rekening houdt met alle 

daar voorhanden gegevens, en is het duidelijk dat de belangenafweging in casu niet op een redelijke wijze 

is geschied, dat er geen toepassing is gemaakt van een ‘fair balance’ tussen haar belang en het algemeen 

belang van de Belgische samenleving. 

Anderzijds, hoewel artikel 8 van het EVRM dus geen absoluut recht omvat en ongeacht of een verblijf 

wordt geweigerd dan wel beëindigd, zijn Verdragsluitende Staten er wel toe gehouden om, binnen de 

beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de concurrerende belangen 

van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nunez/Noorwegen, §§ 68-69). In zaken 

die zowel op een gezinsleven als op immigratie betrekking hebben, zal de omvang van de negatieve dan 

wel positieve verplichtingen van een Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van het EVRM 

afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden van de betrokken personen en het algemeen belang 

(EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 140). Zowel wanneer sprake is van een eerste vraag om 

toelating tot verblijf als wanneer het gaat om een weigering van een voortgezet verblijf, zijn de 

toepasselijke beginselen dezelfde en moet dezelfde kernvraag worden beantwoord, met name of de Staat 

binnen haar beleidsmarge een billijke afweging gemaakt heeft tussen de concurrerende belangen van het 

individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nunez/Noorwegen, §§ 68-69). De beleidsmarge 

van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke afweging maken tussen 

het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds. Of het nu een negatieve 

verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen moeten de genomen maatregelen 

gerechtvaardigd en proportioneel zijn. Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 

8 van het EVRM, net zoals die van de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen 

en niet met louter goede wil of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en 

anderzijds dat dit artikel primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, 

nr. 210.029), is het de taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig 

mogeliik onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft 

of zou moeten hebben. De toepassing van de vreemdelingenwet moet aan de voorwaarden van artikel 8 

van het EVRM worden getoetst (cf. RvS 26 mei 2009, nr. 193.522). Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht 

bij Verdragsluitende Staten: bij het nemen van een verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing moeten steeds 

nauwgezet de individuele en concrete omstandigheden van een bepaald geval worden onderzocht in het 

kader van een billijke belangenafweging. 

...Ten slotte gaat de gemachtigde nog in op “de overige elementen met betrekking tot de integratie” van 

de verzoekende partij, met name haar werkbereidheid, haar perfecte kennis van het Nederlands, haar 

schoollopen in België, haar vertrouwd zijn met de gebruiken in België en het gegeven dat haar “affectieve, 

sociale en economische belangen” zich in België zouden situeren en zij aldus duurzaam lokaal verankerd 

is. In dit verband stelt de gemachtigde slechts dat de elementen met betrekking tot de integratie het 

voorwerp kunnen uitmaken van een eventueel onderzoek conform artikel 9, tweede lid van de 

vreemdelingenwet. De Raad ziet echter niet in op welke manier de aangehaalde motieven die verband 

houden met elementen relevant voor het privéleven van de verzoekende partij, een belangenafweging 

zouden uitmaken zoals vereist door het EHRM. Zoals reeds aangegeven, bevat de eerste bestreden 

beslissing zelfs geen enkele verwijzing naar artikel 8 van het EVRM. De Raad herhaalt dat de 

gemachtigde weliswaar over een ruime discretionaire bevoegdheid beschikt bij de beoordeling of sprake 

is van buitengewone omstandigheden die het indienen van de aanvraag in België in plaats van in het 

buitenland verantwoorden, maar dit ontslaat hem niet van de plicht om zijn beslissing afdoende te 
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motiveren en op afdoende en zorgvuldige wijze te antwoorden op de door de verzoekende partij in de 

aanvraag ingeroepen buitengewone omstandigheden. 

Gelet op het bovenstaande kan de verzoekende partij dan ook aannemelijk maken dat een motivering in 

het licht van haar beschermenswaardig privéleven in de zin artikel 8 van het EVRM en gelet op de door 

de rechtspraak van het EHRM vereiste belangenafweging ontbreekt, minstens dat deze niet afdoende is, 

en dat de gemachtigde in deze mate onzorgvuldig heeft gehandeld. De Raad benadrukt dat het aan hem 

als annulatierechter niet toekomt om zelf alsnog een belangenafweging te maken nadat hij heeft 

vastgesteld dat het bestuur ze niet heeft gemaakt (RvS 26 september 2018, nr. 242.436). Een schending 

van de formele motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 8 van het 

EVRM wordt dan ook aannemelijk gemaakt. 

De bestreden beslissing schendt artikel 9bis vreemdelingenwet, artikel 8 EVRM en de materiële 

motiveringsverplichting. 

Vierde onderdeel, 

Verzoeker deed een aanvraag machtiging tot verblijf op 11.3.2013. 

De hier bestreden beslissing wordt genomen op 19.1.2021 en ter kennis gebracht aan verzoeker op 

6.2.2021. Het gaat om een termijn van bijna twee jaar. 

Verzoeker stelt dat, hoewel de Belgische wet geen termijn bepaalt voor het nemen van een beslissing 

inzake een aanvraag artikel 9bis vreemdelingenwet, dit niet belet dat het algemeen rechtsbeginsel van 

redelijke termijn voor het nemen van een beslissing geschonden is. 

De schending heeft voor gevolg dat de beslissing dient vernietigd te worden.” 

 

2.1. Een schending van het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de overheid bij het nemen van de 

beslissing onredelijk heeft gehandeld, met andere woorden dat zij haar beleidsvrijheid onjuist heeft 

gebruikt. Het redelijkheidsbeginsel kan derhalve slechts geschonden zijn indien de administratieve 

overheid een beslissing neemt die dermate afwijkt van het normale beslissingspatroon, dat het niet 

denkbaar is dat een andere zorgvuldig handelende administratieve overheid in dezelfde omstandigheden 

tot deze besluitvorming zou komen (RvS 14 september 2017, nr. 239.067) 

 

2.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

2.3. Artikel 3 van de wet van 21 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62, §2, van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht. Deze verplicht de administratieve overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op "afdoende" wijze. Het 

afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze 

duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat 

de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen (RvS 27 augustus 2019, nr. 

245.324). 

 

2.4. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat de verzoekende partij de 

motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden onontvankelijkheidsbeslissing kent, nu zij deze 

aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de formele 

motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht 

behandeld te worden. 

 

2.5. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

2.6. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk het door verzoeker geschonden geachte artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet als haar juridische grondslag. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

“§ 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. 

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

die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te doen op de 

bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Deze buitengewone omstandigheden mogen niet 

worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan 

te vragen.  

 

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

onderzoek in:  

 

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

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

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

rechtvaardigen;  

 

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

drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister/staatssecretaris over 

een ruime appreciatiebevoegdheid. Deze discretionaire bevoegdheid heeft enkel de redelijkheid als grens 

waardoor de Raad de ongegrondheidsbeslissing enkel onwettig kan bevinden indien ze tegen alle 

redelijkheid ingaat. 

 

2.7. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf van 11 

maart 2019 volgende buitengewone omstandigheden inriep: 

 

“• Onmogelijkheid om de aanvraag te doen in Soedan 

Normalerwijze moet de aanvraag van een machtiging tot verblijf in België door de vreemdeling worden 

gedaan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst. 

De Vreemdelingenwet voorziet hierop echter een uitzondering, waardoor de vreemdeling in buitengewone 

omstandigheden een machtiging tot verblijf kan wagen vanuit haar verblijfplaats in België. 

De Raad van State bepaalde bij arrest nr. 73.025 dd. 9 april 1998 dat buitengewone omstandigheden 

geen omstandigheden van overmacht zijn. (R.v.St. nr. 73.025, 9 april 1998, R.v.St. 1998, 69). 

Buitengewone omstandigheden “zijn omstandigheden die het onmogelijk of bijzonder moeilijk maken om 

de aanvraag in het land van herkomst in te dienen ”. 

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

administratieve voorschriften zoals voorzien in de wet en anderzijds de min of meer gemakkelijke 

toepassing ervan en de ongemakken die hierdoor veroorzaakt worden in een concreet geval. 

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

administratieve handeling 'buitengewoon' nadelig voor de betrokkene en kan zij buitengewone 

omstandigheden inroepen. 

In eerste instantie wordt gesteld dat verzoeker zo hij de aanvraag niet in België kan doen, hij deze zou 

moeten doen bij het Belgische consulaat in Khartoum. Verzoeker benadrukt dat hij wegens buitengewone 

omstandigheden zijn aanvraag niet kan indienen bij de Belgische diplomatieke post in het land van 

herkomst, Soedan. Ondanks het feit dal hij niet erkend werd als vluchteling stelt hij een reële vrees voor 

vervolging te hebben in geval hij zou moeten terugkeren naar Soedan. Hij is dit land destijds ontvlucht in 

het kader van het intern conflict in het toenmalige nog eengemaakt Soedan. Er zijn nog steeds 

vervolgingen ook van personen die destijds het land zijn ontvlucht en (gedwongen) terugkeren. 

Verder heeft verzoeker niet de financiële middelen om terug te keren naar Soedan en om daar enkele 

maanden te verblijven. Gezien zijn lange afwezigheid in dat land kan hij niet meer terugvallen op familie 

of kennissen. 
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De buitengewone omstandigheden zijn bijkomend nog de volgende: 

• Bijzondere band met België door langdurig verblijf 

Verzoeker wijst er echter op dat hij bijzondere banden heeft met België die hem verhinderen zijn aanvraag 

tot machtiging tot verblijf in Soedan te doen. 

Verzoeker verblijft reeds sedert 2009 in België, dat is ruim 10 jaar. 

Verzoeker deed een eerste asielaanvraag op 3.2.2009; deze werd afgesloten op 19.2.2010. 

Hij deed een tweede asielaanvraag op 27.5.2010; deze werd afgesloten op 18.2.2011. 

Hij deed een derde asielaanvraag op 4.6.2012, die w'erd afgesloten op 6.6.2012. 

Hij deed een vierde asielaanvraag op 11.3.2013, die werd afgesloten op 29.4.2015. 

Hij deed een vijfde asielaanvraag op 8.6.2015; deze werd afgesloten op 31.7.2015. 

Hij deed een zesde asielaanvraag op 18.9.2015; deze werd afgesloten op 8.1.2016. 

Hij deed een zevende asielaanvraag op 23.1 1.2016; deze werd afgesloten op 15.12.2016. 

Hij deed een achtste asielaanvraag op 28.3.2018; deze werd afgesloten op 27.6.2018. 

Verzoeker deed op 12.3.2015 een aanvraag machtiging tot verblijf op basis van artikel 9 ter 

vreemdelingenwet; deze werd afgesloten op 28.4.2015. 

Verzoeker deed op 7.4.2015 een aanvraag machtiging tot verblijf op basis van artikel 9 bis 

vreemdelingenwet; deze werd afgesloten op 26.5.2015. 

Uit deze historiek blijkt dat verzoeker lange periodes van legaal verblijf in België heeft gehad, en de 

asielaanvragen op zich samen ongeveer 4 jaar en 8 maanden, of bijna de helft van de verblijfsperiode 

van verzoeker in België hebben geduurd. Verzoeker wijst er op dat de eerste asielaanvraag ruim één jaar 

en de vierde asielaanvraag uit 2013 ruim 2 jaar heeft geduurd. 

Dit wijst er op dat de aanvragen niet zonder grond waren en verzoeker niet zomaar een asielaanvraag 

heeft ingediend. Het gaat bijgevolg om lange periodes die hier in aanmerking moeten worden genomen. 

Het is bijgevolg niet zo dat het de eigen verantwoordelijkheid is van verzoeker dat hij reeds zo lang in 

België verblijft. 

De veelvuldige asielaanvragen door verzoeker bevestigen dat hij van mening is dat hij dient erkend te 

worden als vluchteling of subsidiair beschermde en dat hij erg bevreesd is om terug te keren naar Soedan. 

Verzoeker blijft er verder bij dat hij nog steeds gevaar loopt in Soedan in geval van terugkeer. 

Verzoeker is gedurende deze lange verblijfperiode goed geïntegreerd in de Belgische samenleving en 

heeft gedurende zijn verblijf van ruim 10 jaar in België hechte sociale banden gesmeed en een grote 

vriendenkring ontwikkeld. De gevoegde stukken bevestigen dit. 

Verzoeker wijst in dat kader op de bijgevoegde attesten van maatschappelijke oriëntatie en talenkennis. 

Verzoeker wijst ook op de bijgevoegde verklaringen van zijn leerkrachten, vrienden en kennissen. Deze 

verklaring zijn duidelijk, spreken voor zich en worden hier als herhaald aanzien. 

Verzoeker wijst nog uitdrukkelijk op de verklaring van de heer F. F. C., die een kandidaat was bij de partij 

CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Antwerpen en die verzoeker in dat kader heeft 

leren kennen. Deze verklaring is veelzeggend en bevestigt de volledig integratie van verzoeker in de 

Belgische maatschappij. 

Verzoeker wijst er uitdrukkelijk en formeel op dat elementen van integratie wél buitengewone 

omstandigheden uitmaken, in die zin dat gezien de enge banden met België het buitengewoon moeilijk is 

om dit land te verlaten, ondermeer om alle verworvenheden en contacten in dit land niet te verliezen ofte 

hypothekeren. 

Het is een misvatting dat een zeer goede integratie niet als een buitengewone omstandigheid in 

aanmerking kan worden genomen in het kader van de ontvankelijkheid van de aanvraag, en dat deze 

enkel bij de beoordeling ten gronde in aanmerking zou moeten genomen worden. 

Verder wijst verzoeker er op dat hij geen enkele band meer heeft met Soedan. 

• Onmogelijkheid om terug te keren 

Gelet op het zeer langdung verblijf van verzoeker in België en zijn sociaal leven in België, is het voor 

verzoeker onmogelijk om terug te keren en in zijn land van oorsprong om een visum aan te vragen. Een 

terugkeer naar Soedan betekent voor verzoeker een ernstig en niet te herstellen nadeel. Verzoeker is na 

ruim 10 jaar volledig ontvreemd aan Soedan. Hij heeft daar geen sociaal netwerk meer. Een verblijf in 

Soedan betekent voor verzoeker een afzondering, een totaal isolement. Hij heeft zijn vriendenkring en 

privé leven hier in België. Bijgevolg beroept verzoeker zich uitdrukkelijk op het EVRM, in het bijzonder op 

artikel 8 EVRM. 

Artikel 8 EVRM bepaalt dat: 

" 1. Een ieder heef recht op respect voor zijn privé/even, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

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

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

veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 
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wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. ” 

Dat een verwijdering van het grondgebied bijgevolg een inmenging zou betekenen van het recht op pnvé- 

en familieleven van verzoeker. Dat dergelijke inmengingen beperkt zijn en restrictief geïnterpreteerd 

moeten worden. Dat dergelijke inmenging in casu, na een verblijf van ruim 10 jaar in België, 

disproportioneel zou zijn. 

Dat volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de zinsnede “noodzakelijk in een 

democratische samenleving ” betekent dat een inmenging onder meer moet beantwoorden aan een 

'■dwingende maatschappelijke behoefte ” en “proportioneel moet zijn aan hel gerechtvaardigd doel dat 

wordt nagestreefd” (P. DE HERT, Artikel 8 EVRM en het Belgisch Recht, Mys & Breesch, p. 36). 

• Ernstige medische problematiek 

De jarenlange onzekerheid over zijn verblijfssituatie weegt bovendien erg zwaar op verzoekers morele 

toestand. Uit het standaard medisch getuigschrift van 29.1.2015 blijkt dat verzoeker lijdt aan een 

anxiodepressieve toestand en een posttraumatische stress-stoornis. (zie bijgevoegd stuk advies artikel 

9ter dokter K. Baert dd. 27.3.2015). Het gaal om een ernstige psychologische problematiek. 

Het is niet omdat deze problematiek niet weerhouden werd in het kader van een aanvraag machtiging tot 

verblijf op basis van artikel 9ter vreemdelingenwet, dat deze niet te weerhouden is als omstandigheid in 

het kader van een aanvraag artikel 9bis vreemdelingenwet. Het gaat bij de beoordeling om twee 

onderscheiden criteria. Bij artikel 9bis vreemdelingenwet en artikel 6.4. van de Richtlijn dient het algemene 

humanitaire criterium te worden weerhouden. 

Deze problematiek vormt op zich ook een buitengewone omstandigheid; de toestand is direct gebonden 

aan wat verzoeker heeft meegemaakt in Soedan, en hem verplichten terug te keren naar Soedan om daar 

de aanvraag te doen zou hem terug plaatsen in een toestand die vernielde problematiek zou doen 

exploderen wat vanuit medisch en psychisch oogpunt niet verantwoord is. 

• Een potentieel verlies van werk 

Verzoeker kan onmiddellijk aan het werk wanneer hij over een geldige verblijfstitel beschikt. 

• Artikel 6.4 van de Richtlijn 2008/115 

Vooreerst verwijst verzoeker naar artikel 6.4 van de Richtlijn 2008/115: 

‘V. De lidstaten kunnen te allen tijde in schrijnende gevallen, om humanitaire of om andere redenen 

beslissen een onderdaan van een derde land die illegaal op hun grondgebied verblijft een zelfstandige 

verblijfsvergunning of een andere vorm van toestemming tot verblijf te geven. In dat geval wordt geen 

terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, wordt het ingetrokken of 

opgeschort voor de duur van de geldigheid van de verblijfsvergunning of andere vorm van toestemming 

lot legaal verblijf ’’ 

Dat deze bepaling uitdrukkelijk voorziet in de mogelijk van de DVZ om “ten allen tijde” in schrijnende 

gevallen over te gaan tot afgifte van een verblijfsvergunning. 

Dat verzoeker meent dat zijn geval om supra vermelde redenen aanzien kan worden als schrijnend. 

Verzoeker meent dan ook dat de Richtlijn een bijkomende “buitengewone omstandigheid” heeft 

gecreëerd, namelijk wanneer het gaat om een schrijnend geval.” 

 

Op 2 december 2019 maakte de raadsman van verzoeker bij wege van aanvulling van de aanvraag van 

11 maart 2019 een brief over van 28 november 2019 waaruit blijkt dat hij na regularisatie in aanmerking 

zou kunnen komen voor een arbeidscontract van onbepaalde duur. 

 

2.8. Waar verzoeker in zijn middel “in eerste instantie” de gemachtigde van de staatssecretaris aanwrijft 

geen globale beoordeling te maken van de aangevoerde gegevens, merkt de Raad op dat verzoeker niet 

aantoont dat een globale beoordeling van de elementen, die elk op zich niet als buitengewone 

omstandigheden worden aanvaard, wél aanleiding zouden geven tot het besluit dat het voor verzoeker 

bijzonder moeilijk of onmogelijk is om zijn aanvraag via de voor hem bevoegde vertegenwoordiging in het 

buitenland in te dienen. 

 

2.9. In zoverre verzoeker in zijn aanvraag aanvoerde dat hij niet naar Soedan kan terugkeren omwille van 

een reële vrees voor vervolging, wijst de gemachtigde van de staatssecretaris op het gebrek aan 

bijkomende bewijzen, waardoor de beoordeling ingevolge de talrijke verzoeken om internationale 

bescherming overeind blijft. In zijn middel stelt verzoeker weliswaar dat de realiteit door de gemachtigde 

van de staatssecretaris wordt miskend omdat er in Soedan steeds politieke spanningen aan de 

oppervlakte komen, het land een burgeroorlog kende, Zuid-Soedan in 2011 onafhankelijk werd, in 2018 

een militaire staatsgreep kende en in 2020 zijdelings betrokken geraakte bij het conflict in Tigray 

(Ethiopië). Verzoeker  maakt evenwel niet aannemelijk dat de politieke- en veiligheidssituatie in Soedan 

in zijn aanvraag werd toegelicht en toont niet aan dat zijn aanvraag om machtiging tot verblijf vergezeld 

ging van bijkomende bewijzen.   
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Verzoeker had zich in zijn aanvraag van 11 maart 2019 beperkt tot de affirmatie dat hij “een reële vrees 

voor vervolging” heeft en dat hij zijn land “destijds ontvlucht in het kader van het intern conflict in het 

toenmalige nog eengemaakt Soedan”. De gemachtigde van de staatsecretaris kon dan ook terecht 

verwijzen naar de beslissingen die werden genomen naar aanleiding van de talrijke verzoeken om 

internationale bescherming en stelde in zijn beslissing het volgende:  

 

“Betrokkene beweert dat hij vreest voor zijn leven en voor vervolging indien hij zou moeten terugkeren 

naar zijn land van herkomst doch hij legt geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is 

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

vreest voor zijn leven en voor vervolging volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te 

worden. Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw element toe aan de elementen die hij reeds tijdens 

zijn asielprocedures naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. Dat 

het niet mogelijk is, zonder voorleggen van bijkomend bewijsmateriaal, diezelfde verklaringen - die als 

ongeloofwaardig werden bevonden - in huidige procedure wel aanvaard kunnen worden. De elementen 

ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere 

beoordeling dan die van deze instanties.”  

 

2.10. Verzoeker meent in de bestreden beslissing te lezen dat hij zijn aanvraag zou kunnen indienen in 

Khartoem, maar de beslissing bevat geen suggestie in die zin. Samen met de verwerende partij in haar 

nota met opmerkingen stelt de Raad vast dat verzoeker in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf het 

gebrek aan een Belgische ambassade in Khartoem (Soedan) en de daaruit voortvloeiende noodzaak om 

zich te wenden tot de Belgische vertegenwoordiging in Caïro (Egypte) niet als buitengewone 

omstandigheid had aangevoerd. Bijgevolg kan hij niet redelijkerwijs verwachten dat de gemachtigde van 

de staatssecretaris hierover standpunt inneemt in zijn beslissing. Hetzelfde geldt voor de humanitaire 

onmogelijkheid om naar Soedan terug te keren omwille van de COVID-pandemie. De informatie over de 

impact van de corona-crisis op de activiteiten in de luchthavens in Soedan en de informatie van de website 

van de FOD Buitenlandse Zaken van 7 maart 2021 werden noch in de aanvraag om machtiging tot verblijf 

van 11 maart 2019, noch in een eventuele latere aanvulling opgeworpen. De gemachtigde van de 

staatssecretaris dient niet in te gaan op hetgeen in de aanvraag om machtiging tot verblijf niet expliciet 

wordt aangevoerd als buitengewone omstandigheid (cf. RvS 9 januari 2006, nr. 153.367). Verzoeker kan 

de gemachtigde van de staatssecretaris dan ook geen onzorgvuldigheid verwijten doordat met deze 

elementen geen rekening zou zijn gehouden. 

 

2.11. De bewering van verzoeker dat hij “(i)n vierde instantie” geen beroep meer kan doen op familieleden 

in zijn land van herkomst strookt niet met de informatie uit het administratief dossier, zoals ook in de 

bestreden beslissing wordt aangegeven, aangezien hij in het kader van zijn verzoeken om internationale 

bescherming gewag had gemaakt van een aanzienlijk familiaal netwerk in Soedan waarmee hij nog 

frequente contacten onderhoudt. Verzoeker betrekt de overwegingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris betreffende de bijstand van het IOM enkel op een tijdelijke terugkeer, terwijl de motieven 

betreffende de reïntegratiepremie van het IOM ook een antwoord proberen te bieden op het argument 

van verzoeker in zijn aanvraag dat hij in Soedan geen netwerk meer heeft en in totaal isolement zou 

moeten leven. 

 

2.12. Naar aanleiding van de kritiek van verzoeker in een tweede onderdeel van zijn middel dat zijn lange 

verblijf en zijn integratie in België niet als ‘buitengewone omstandigheden’ kunnen worden aanvaard in de 

zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat dit standpunt van de gemachtigde 

van de staatssecretaris in overeenstemming is met de vaste rechtspraak van de Raad van State 

dienaangaande, zoals overigens ook in de bestreden beslissing wordt aangehaald (RvS 9 december 

2009, nr. 198.769; RvS 14 april 2000, nr. 85.805). Verzoeker kan dus niet worden gevolgd waar hij stelt 

dat het afvoeren van deze elementen naar de beoordeling ten gronde in strijd zou zijn met artikel 9bis van 

de vreemdelingenwet. De Raad stipt ook aan dat verzoeker er niet in slaagt de pertinente overweging aan 

het wankelen te brengen dat hij “ruim 30 jaar in Soedan (verbleef) en zijn verblijf in België, zijn integratie 

en opgebouwde banden (…) bijgevolg geenszins vergeleken (kunnen) worden met zijn relaties in het land 

van herkomst”. 

 

Verzoeker beweert in zijn middel dat “(d)e bestreden beslissing (…) het langdurig verblijf af(wijst) met het 

argument dat dit niet als buitengewone omstandigheid kan aanvaard worden 'daar betrokkene zelf 

verantwoordelijk is voor deze situatie’”. De Raad stelt in de eerste plaats vast dat deze overweging niet in 

de thans bestreden beslissing kan worden gelezen. Vervolgens merkt de Raad op dat verzoeker niet 
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aantoont op welke wijze zijn langdurige verblijf in België een terugkeer naar de voor hem bevoegde 

vertegenwoordiging in het buitenland in de weg zou staan. 

 

Verzoeker haalt hierbij in zijn middel een arrest aan van de Raad waarin wordt gesteld dat een beslissing, 

waarin enkel wordt gesteld dat de aangevoerde ‘buitengewone omstandigheid’ niet wordt aanvaard omdat 

betrokkene “zelf verantwoordelijk is” voor deze situatie, geen geldige invulling vormt van het begrip 

‘buitengewone omstandigheid’. Los van de vaststelling dat van uitspraken van de Raad geen 

precedentswerking uitgaat, merkt de Raad op dat het geciteerde arrest onmogelijk in onderhavige casus 

kan worden toegepast omdat de kwestieuze overweging inzake de eigen verantwoordelijkheid niet in de 

bestreden beslissing kan worden gelezen. Verzoeker toont met zijn kritiek op de beoordeling van de 

integratie, waarbij hij verwijst naar de certificaten van (verplichte) opleidingen maatschappelijke oriëntatie 

en Nederlands en getuigenverklaringen, niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

onzorgvuldig of kennelijk onredelijk te werk zou zijn gegaan door in de bestreden beslissing volgende 

overwegingen op te nemen: 

 

“Verzoeker beperkt er zich toe te benadrukken dat hij tijdens zijn verblijf volledig is geïntegreerd en 

duurzaam lokaal is verankerd, zonder evenwel te verduidelijken waaruit een en ander dan precies moet 

blijken én te concretiseren op welke wijze zijn integratie hem dan precies verhindert om terug te keren 

naar het herkomstland voor het indienen van de aanvraag. (RVV arrestnr. 228193 van 29.10.2019 en 

RVV, arrest 229745 van 3 december 2019).”  

 

Het blijft immers onduidelijk op welke wijze zijn vertrouwdheid met de Belgische samenleving of zijn kennis 

van de Nederlandse taal een obstakel zou vormen om zijn aanvraag elders in te dienen. 

 

2.13. Verzoeker gaat in zijn tweede middel ook in op de duur van zijn verblijfsprocedures in België. In de 

beslissing wordt hierover het volgende gesteld:  

 

“De duur van de procedures – namelijk één jaar voor de eerste, bijna negen maanden voor de tweede, 

twee dagen voor de derde, één jaar en elf maanden voor de vierde, twee maanden voor de vijfde, vier 

maanden voor de zesde, één maand voor de zevende, drie maanden voor de achtste en vijf maanden 

voor de laatste – was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden.”  

 

Verzoeker maakt zowel in zijn aanvraag als in zijn middel een optelsom van de duur van al deze 

procedures, maar hij verliest uit het oog dat het hier telkens ging om een verblijf dat “slechts voorlopig 

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

te verlaten”, zoals in de beslissing wordt vermeld, zodat hij zich onmogelijk kan beroepen op een 

aansluitend legaal verblijf van 4 jaar en 8 maanden, zoals hij in zijn middel wil doen geloven. Bovendien 

wordt er in de beslissing ook op gewezen dat “(h)et feit dat er een zekere behandelingsperiode is, (…) 

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

02.10.2000)”. 

 

2.14. In een derde onderdeel van zijn middel gaat verzoeker in op de beoordeling van zijn privéleven in 

de zin van artikel 8 van het EVRM. Omwille van het gegeven dat de verblijfssituatie van verzoeker steeds 

precair was en enkel tijdelijk werd toegestaan of gedoogd in het kader van asiel- en/of 

regularisatieprocedures, kon de gemachtigde van de staatssecretaris rechtsgeldig concluderen dat 

verzoeker niet aantoonde “dat de door hem opgebouwde sociale relaties van die aard en intensiteit zijn 

dat zij, in casu, wel onder de bescherming van artikel 8 EVRM zouden kunnen vallen. Evenmin blijkt uit 

de voorgelegde verklaringen dat er sprake is van bijkomende elementen van afhankelijkheid. Een 

schending van artikel 8 EVRM blijkt dan ook niet.” In zijn derde middelonderdeel citeert verzoeker uit een 

recent arrest van de Raad (RvV 18 juni 2020, nr. 237 116), maar hij gaat eraan voorbij dat deze zaak een 

gevestigde vreemdeling betrof die sinds zijn prille kindertijd gedurende bijna 30 jaar legaal op het 

Belgische grondgebied had verbleven, waardoor de intensiteit van de bindingen onvergelijkbaar zijn met 

deze van verzoeker. Terloops herhaalt de Raad dat van zijn uitspraken geen precedentswerking uitgaat. 

Op basis van dit arrest kan geenszins worden gesteld dat er sprake is van een schending van artikel 8 

van het EVRM, noch van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en/ of van de motiveringsplicht. 

 

2.15. In een vierde onderdeel van zijn middel poneert verzoeker dat de redelijke termijn geschonden zou 

zijn omdat er slechts op 19 januari 2021 een beslissing zou zijn genomen naar aanleiding van zijn 

aanvraag, die op 11 maart 2019 te Antwerpen werd ingediend. De Raad merkt hierbij op dat de 

vreemdelingenwet geen termijn bevat waarbinnen over dergelijke aanvraag moet worden beslist. 

Bovendien tast de behandelingsduur de wettigheid van de beslissing niet aan. Zelfs indien zou worden 
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aangenomen dat de redelijke termijn om een beslissing te nemen overschreden werd, zou moeten worden 

vastgesteld dat verzoeker geen belang heeft om de overschrijding van de redelijke termijn als 

annulatiemiddel aan te voeren. Een nieuwe beslissing over verzoekers aanvraag zal noodzakelijkerwijs 

van een nog latere datum zijn (cf. RvS 20 augustus 2009, nr. 195.583). 

 

2.16. Er werd geen schending aangetoond van artikel 8 van het EVRM, noch van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen 

en de motieven staan niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. Verzoeker toont niet aan dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris bepaalde elementen niet of onvoldoende zou hebben onderzocht. 

Er is geen sprake van een schending van de motiveringsplicht, noch van het redelijkheids- en/of  het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Er werd evenmin een schending aangetoond van de redelijke termijn. 

 

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 zestien juni tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


