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 nr. 256 686 van 17 juni 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH 

Vlaanderenstraat 4 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 29 maart 2021 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 15 februari 2021 waarbij een 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.  

 

Gelet op de beschikking van 29 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat N. AHMADZADAH verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 5 januari 2016 een verzoek om internationale bescherming in. De commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen neemt op 3 maart 2017 een beslissing tot weigering 

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest van 6 

december 2007 met nummer 196 227 weigert ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad) de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 15 maart 2017 de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – 



  

 

RvV X - Pagina 2 van 11 

verzoeker om internationale bescherming. Het hiertegen ingestelde beroep wordt door de Raad 

verworpen bij arrest van 20 oktober 2019 met nummer 228 288.  

 

1.3. Verzoeker dient op 10 januari 2018 een tweede verzoek om internationale bescherming in. De 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen neemt op 26 maart 2018 een beslissing 

tot niet-inoverwegingname van een volgend verzoek om internationale bescherming. Bij arrest van 19 

september 2018 met nummer 209 591 verwerpt de Raad het hiertegen ingestelde beroep.  

 

1.4. Verzoeker dient op 31 januari 2019 een derde verzoek om internationale bescherming in. De 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen neemt op 30 september 2019 een 

beslissing tot onontvankelijkheid van een volgend verzoek om internationale bescherming. Bij arrest van 

16 april 2020 met nummer 235 200 verwerpt de Raad het hiertegen ingestelde beroep.  

 

1.5. Verzoeker dient bij brief van 20 mei 2019 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).  

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie neemt op 15 februari 2021 een 

beslissing waarbij de in punt 1.5. bedoelde aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Deze beslissing, 

die de bestreden beslissing uitmaakt, luidt als volgt:  

 

“[…] Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 20.05.2019 werd 

ingediend door :  

 

[…] 

 

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 toont niet aan dat hij zich niet kan richten tot de Belgische ambassade in Pakistan.  

 

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. Mijnheer heeft tot 3 keer toe een 

aanvraag om internationaal beschermd te worden ingediend. De aangehaalde problematiek werd dus 

ook 3 keer onderzocht door de Belgische asielinstanties. De Belgische asielinstanties concludeerden 

dat betrokkene, gezien de regio van herkomst, geen internationale bescherming behoeft.  

 

Betrokkene voegt wat de mogelijke problemen in het land van herkomst betreft, geen enkel nieuw 

element toe aan de elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht en die niet 

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

om machtiging tot verblijf (korte uittreksels uit de algemene rapporten van Amnesty International, 

UNHCR, Asylos en EASO) wettigen geen andere beoordeling dan die van deze instanties. Bovendien 

kan het indienen van onderhavig aanvraag om machtiging tot verblijf geen soort “hoger beroep” vormen 

tegen de afwijzing van de asielaanvraag, nadat de betrokkene alle geëigende beroepsmogelijkheden 

heeft uitgeput. Een schending van art. 3 van het EVRM wordt door betrokkene niet aangetoond. Dat 

mijnheer in de Afghaanse samenleving niet meer aanvaard zal worden omdat hij na zijn relatief korte 

verblijf in België zogezegd al helemaal verwesterd zou zijn (wat in de Afghaanse samenleving 

onaanvaardbaar zou zijn), is ongeloofwaardig. Hij beschikt nog steeds over een netwerk in Afghanistan 

die hem nog steeds van financiële middelen voorziet zoals blijkt uit een interview met het Parket van de 

Procureur des Konings in het kader van een aanvraag tot wettelijke samenwoonst met een Bulgaarse 

dame. De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent enkel een eventuele 
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tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich 

meebrengt.  

 

De elementen van integratie (de cursussen Nederlands, zijn tewerkstelling en zijn werkbeloftes) 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). 

Het feit dat betrokkene tewerkgesteld was, vormt geen 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. 

Betrokkene kan met de mogelijke werkgever in België een gecombineerde vergunning aanvragen.  

 

Ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, beroept betrokkene zich op de instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980. 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. […]” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel een schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van de artikelen 9bis en 62 van de Vreemdelingenwet, en van “de algemene motiveringsplicht, 

de medewerkingsplicht, het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel, als beginselen van behoorlijk 

bestuur”.  

 

Hij verstrekt, na een theoretische uiteenzetting, volgende concrete toelichting bij zijn middel: 

 

“[…] Het is evident dat de motivering van de bestreden beslissing om verzoekers aanvraag onontvanke-

lijk te verklaren niet afdoende is en in strijd is met artikel 9 bis van de vreemdelingenwet.  

 

Verzoeker begrijpt niet waarom verwerende partij tot deze conclusie komt, en wenst regeren op de 

volgende bewering:  

 

‘‘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 diplo-

matieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfsplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland." (Bestreden beslissing, pag. I)  

 

Verzoeker is de mening toegedaan dat zijn aanvraag weldegelijk ontvankelijk en gegrond moest ver-

klaard worden.  

 

Verzoeker wenst te benadrukken dat er in zijn hoofde wel degelijk sprake is van buitengewone 

omstandigheden.  

 

Bovendien voegde verzoeker de nodige identiteitsstukken die ervoor zorgen dat zijn aanvraag ontvanke-

lijk verklaard diende te worden. Conform de algemene regel van artikel 9 van de vreemdelingenwet 

dient een machtiging tot verblijf te gebeuren bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land 

waarvan de vreemdeling de nationaliteit heeft of waar hij of zij een verblijfsrecht heeft. Echter in geval 

van buitengewone omstandigheid kan een aanvraag tot machtiging van verblijf in België ingediend 

worden op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet (RvS, nrs. 56146 en nr. 55204). De 

rechtspraak van de Raad van State preciseert dat de term ‘circonstances exceptionelles’ gelezen moet 

worden als ‘circonstances extraordinaires’ (RvS nr. 60962, II juli 1996, T.Vreemd. 1997, nr.4, p. 385). Dit 

betekent dat buitengewone omstandigheden geen omstandigheden van overmacht dienen te zijn. Er 

dient bewezen te worden dat een aanvraag in het buitenland, alle omstandigheden in acht genomen, 

een buitengewone inspanning zou betekenen voor betrokkene. Bovendien is er geen vereiste dat de 

buitengewone omstandigheid voor de betrokkene ‘onvoorzienbaar’ is. De buitengewone omstandig-

heden mogen zelfs deels het gevolg zijn van het gedrag van de betrokkene zelf. Verzoeker kan 

geenszins terugkeren naar Afghanistan om daar een regularisatieaanvraag in te dienen. Zijn leven zou 

er in gevaar zijn. Bovendien heeft hij zijn leven opgebouwd in België. Het is daardoor onmogelijk voor 

verzoeker om een aanvraag in het land van herkomst in te dienen.  
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Dat verzoeker bij terugkeer mogelijk problemen zal ondervinden blijkt uit het volgende:  

 

“The migrants and refugees who return to Afghanistan have varied reintegration needs, often depending 

on the conditions of their return. Research has shown that many individuals who are forcibly returned to 

Afghanistan face additional challenges and that many feel abandoned, stigmatized, and marginalized.48 

This section examines a few of the specific barriers migrants face to rebuilding a life in Afghanistan after 

return, as well as difficulties reintegration programs have encountered in seeking to meet these needs.  

 

I. No Home to Return to: “I Am Afghan, but I Am Not Actually from Afghanistan ”  

 

Return policies usually seek to return migrants to their country of nationality. Yet for Afghans, decades of 

migration and displacement have complicated, and sometimes eroded, ties to their “home” country. In 

many cases, there is a clear distinction between one’s homeland and one's home. Afghans who migrate 

to Europe may be travelling not from Afghanistan, but from another country of long-term residence.49 In 

interviews with Afghan migrants in France,50 for example, many had travelled to Europe after years of 

living as refugees or migrants in Iran. Those who are returned from Europe to Afghanistan may thus 

have few connections or networks in the country. Unaccompanied minors who grew up in Iran or 

elsewhere but are returned to Afghanistan are particularly at risk as they may never have lived in their 

"home” country. Without the proper support system, the return of these minors and young adults to 

Afghanistan is unsustainable.”'  

 

Van verzoeker kan dan ook niet worden verwacht dat hij zich begeeft naar zijn land van herkomst waar 

de veiligheidssituatie een risico vormt.  

 

Voorts verwijst verzoeker naar een rapport van Amnesty International van oktober 2017 over terug-

keerders, waaruit duidelijk blijkt dat een terugkeer naar Afghanistan zeer zorgwekkend en gevaarlijk kan 

zijn:  

 

"The message is clear: deportations will increase, irrespective of the dangers to which people are 

exposed upon return. To effect these returns, European countries have arbitrarily called some areas of 

Afghanistan "safe,” relying on the idea of an "Internal Flight Alternative” (IFA). In other words, the 

authorities recognise that the person s province of origin is dangerous, but expect them to live 

elsewhere in the country. For example, several European countries consider Kabul to be a safe place. 

However, UNAMA reports that the province continues to be the site of the highest number of civilian 

casualties, mainly in Kabul city, accounting for 19% of all civilian casualties in the entire country. The 

concept of IFA is both legally questionable and — in the case of Afghanistan — factually unsound. The 

UN Refugee Agency, UNHCR, as expressed serious reservations about the concept of IFA, which has 

no basis in the Convention Relating to the Status of Refugees. Furthermore, UN and other expert 

reports make clear that civilian casualties and serious security incidents are occurring across 

Afghanistan, from North to South and East to West. The security situation is volatile and the multiple 

armed groups operating in the country are seeking to hold, capture or recapture territory. There is no 

credible possibility of durable IFA option. European countries ' determination to return people to 

Afghanistan regardless of widespread insecurity, is clear in their efforts to deport vulnerable young 

people. This includes unaccompanied children, as well as young adults who originally reached Europe 

as unaccompanied children. Children face the same dangers as everyone in Afghanistan, but also face 

additional risks, of which the European authorities are aware. The EU funded, IOM-run "European 

Reintegration Network Programme for Afghanistan "has acknowledged the particular vulnerability of 

unaccompanied children returned from Europe, noting the complete absence of national legislation 

governing their care, or of local or international NGOs that could provide them with support. ”   

 

Het rapport 'Afghanistan: situation of young male 'Westernised' returnees to Kabul'v an augustus 2017 

bevestigt verder verzoekers vrees:  

 

“A further concern is that those returned after spending years in Europe, in particular formative teenage 

years would stand out. Though those returned may still speak Dari or Pashtu, their accents and 

comportment are different, and they do not have the local knowledge and experience necessary to 

assess and deal with risks. If they do not have family or friends in Kabul, they will not have the 

necessary guidance and advice on where to go and how to behave. This is as true in Kabul as in the 

provinces, since most of those displaced to Kabul have reproduced their village and social structures 

when resettling in Kabul[..]”     
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Dat verzoeker bij terugkeer mogelijk problemen zal ondervinden blijkt uit het volgende:  

 

"The migrants and refugees who return to Afghanistan have varied reintegration needs, often depending 

on the conditions of their return. Research has shown that many individuals who are forcibly returned to 

Afghanistan face additional challenges and that many feel abandoned, stigmatized, and marginalized.48 

This section examines a few of the specific barriers migrants face to rebuilding a life in Afghanistan after 

return, as well as difficulties reintegration programs have encountered in seeking to meet these needs.  

 

2. No Home to Return to: "I Am Afghan, but I Am Not Actually from Afghanistan ”  

 

Return policies usually seek to return migrants to their country of nationality. Yet for Afghans, decades of 

migration and displacement have complicated, and sometimes eroded, ties to their “home” country. In 

many cases, there is a clear distinction between one's homeland and one’s home. Afghans who migrate 

to Europe may be travelling not from Afghanistan, but from another country of long-term residence.49 In 

interviews with Afghan migrants in France,50 for example, many had travelled to Europe after years of 

living as refugees or migrants in Iran. Those who are returned from Europe to Afghanistan may thus 

have few connections or networks in the country. Unaccompanied minors who grew up in Iran or 

elsewhere but are returned to Afghanistan are particularly at risk as they may never have lived in their 

“home” country. Without the proper support system, the return of these minors and young adults to 

Afghanistan is unsustainable.  

 

Verzoeker verblijft namelijk een aanzienlijke tijd in België, aangezien hij in 2015 in België toekwam en hij 

sindsdien hier een onafgebroken verblijf kent.  

 

Met betrekking tot de verwestering stelt de verwerende partij dat het feit dat verzoeker in de Afghaanse 

samenleving niet meer zal worden aanvaard ongeloofwaardig is. Voor verzoeker is het echter een 

raadsel waarom diens verwestering ongeloofwaardig zou zijn. De verwerende partij heeft geen eigen 

onderzoek gevoerd inzake de verwestering, noch wordt er verwezen naar het asieldossier van 

verzoeker. Verzoeker heeft overigens in zijn aanvraag de verwestering aangetoond middels stukken:  

 

“Verzoeker is meer dan voldoende geïntegreerd en ingeburgerd. Hij volgde de vorming van inzake 

Nederlands als tweede taal. Verzoeker voegt hierbij dan ook stukken, documenten van de Vlaamse 

Gemeenschap, departement onderwijs en vorming, toe waaruit blijkt dat verzoeker inderdaad 

verschillende certificaten behaalde:  

 

- Deelcertificaat van de Module NT2-Breakthrough Persoonlijk (stuk 3)  

- Deelcertificaat van de Module NT2-Brekthrough Publiek (stuk 4)  

 

Ook voegt verzoeker het bewijs van attest van aanmelding bij Agentschap Integratie en Inburgering 

(Oost- Vlaanderen), getekend voor akkoord op 06.08.2018. (stuk 5)  

 

Verzoeker is werkelijk een rolmodel voor asielzoekers en vreemdelingen die zich in België vestigen.  

 

Verzoeker werd reeds in 2017 tewerkgesteld bij [V.G.P.] Bvba. Verzoeker legt de arbeidsovereenkomst 

voor arbeiders neer waaruit blijkt dat de uitvoering van deze arbeidsovereenkomst aanving op 

7augustus 2018 (stuk 6) en zijn loonbrieven van het 2017 tot en met 2018. (stuk 7)  

 

Verzoeker heeft zich ook ingeschreven voor het scholjaar2018-2019 bij Centrum voor Vol wassen 

onderwijs LBC-NVK voor Nederlandse lessen ‘NT2-Waystage Mondeling’. Hij voegt hierbij het bewijs 

van zijn inschrijving d.d. 04.02.2019. (stuk 8)  

 

Als stuk 9 voegt verzoeker zijn Fiche nr. 281.10 voor het jaar 2017 en 2018 toe aan het dossier. 

Hiermee wordt verder aangetoond dat hij arbeid heeft verricht en inkomsten heeft verworven.  

 

Verzoeker geeft aldus blijk van een verhoogde onalhankelijkheid mede door het volgen van Neder-

landse lessen en legt bewijs voor dat hij daadwerkelijk ingeburgerd is. Verzoeker is wel degelijk 

geïntegreerd, heeft in het verleden arbeid verricht en zal aldus geen last vormen voor het sociale stelsel.  

 

Ook legt verzoeker drie documenten inzake de belofte van zaakvoerders [S.M.] van [S.E.] Bvba d.d. 

26.04.2019, zaakvoerder [M.M.] van [M.G.S.] d.d. 26.04.2019 en zaakvoerder [M.B.] van [L.E.] d.d. 
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02.05.2019 die verklaren dat ze verzoeker zullen tewerkstellen indien hij een legaal verblijf heeft in 

België. (stuk 10)  

 

In het geval van terugkeer naar land van herkomst dreigt er ten aanzien van verzoeker een schending 

van artikel 3 EVRM. Een terugkeer naar Afghanistan is dan ook in de gegeven omstandigheden niet 

mogelijk zonder artikel 3 EVRM te schenden, a fortiori omdat verzoeker eveneens een lange tijd in het 

buitenland, België, heeft verbleven. Voor het overige verwijst verzoeker naar de argumenten 

aangehaald onder het onderdeel m.b.t. de buitengewone omstandigheden, dewelke hij hierbij als 

volledig hernomen wensen te zien.  

 

Aldus is er ten overstaan van verzoeker sprake van een prangende humanitaire situatie, en is de 

aanvraag dan ook op deze grond gegrond, "'(aanvraag 9bis)  

 

De verwerende partij schendt aldus de motiveringsplicht die op haar schouders rust alsook het 

zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Het feit dat verwestering van jonge Afghaanse mannen een buitengewone omstandigheid vormt, wordt 

echter door de verwerende partij niet betwist.  

 

Nog verder stelt de verwerende partij dat verzoeker met de mogelijke werkgever in België een 

gecombineerde vergunning kan aanvragen, maar gaat voorbij aan de regelgeving inzake de 

gecombineerde vergunning en toont niet aan dat verzoeker daarvoor in aanmerking komt.  

 

Voorts stel de verwerende partij dat verzoeker over een netwerk in Afghanistan beschikt die hem nog 

steeds van financiële middelen kunnen voorzien, maar de verwerende partij gaat voorbij aan de 

verwestering van verzoeker.  

 

Deze buitengewone omstandigheid wordt verder aangetoond doormiddel van een objectief rapport van 

EASO ‘Afghan nationals perceived as ‘Westernised’ d.d. 02.09.2020 (https://www.justice.gov/ 

eoir/page/file/ 1312176/download ):  

 

“Information on the treatment of Afghan nationals perceived as ‘Westernised’ (2018-2020): What beha 

viours and/or appearances are reported to be seen as ‘Westernised’and what is the attitude and 

treatment by Afghan society of people returning to Afghanistan from abroad, in particular from Western 

countries? Behaviour and appearance seen as ‘Westernised’ While abroad, returnees may have been 

exposed to a more liberal environment that could make integration in Afghanistan more difficult.I 

Rejection by the family and society could be triggered by ‘speaking with an accent, engaging into 

conversation when not talked to, dressing differently, going to the gym, using skype to speak to friends 

abroad’, as reported by Asylos in their August 2017 study on returnees from Western countries to 

Kabul.2 Other reasons include a different haircut and style ofdress3, relaxed position towards religion or 

consumption of alcohol. 4 Friederike Stahlmann, a social scientist and an Afghan expert from 

Germany,5 stated in an expert opinion fora German court, in support of an asylum case, that in 

Afghanistan, all returnees from Europe are suspected that they have adapted themselves to the 

[informal translation] ‘European culture and lifestyle’ while abroad.6 The United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) indicated that the returnees can be seen with suspicion by both, 

local communities and state authorities. 7 Friederike Stahlmann indicated that Westernised Afghans are 

in Dari called 'qarb-zadeh ' and the reasons to be seen as qarb-zadeh could include personal 

expressions that cannot be spontaneously suppressed such as posture and gesture. The returnees then 

could be seen as having become less religious in the West and in order to avoid this accusation they 

have to demonstrate their faith in a ‘particularly convincing' way in their daily lives.8 Stahlmann further 

wrote that [informal translation] '[...] the expected misconduct also includes extramarital relationships, 

consumption ofpork, alcohol and drugs, as well as all possible forms of apostasy - from neglecting 

religious duties such as regular prayer, through various forms of blasphemy, to conversion to Christianity 

or atheism. Asylum seekers in particular are suspected of having converted because there is an 

increasingly widespread rumor in Afghanistan that European countries allegedly only grant protection to 

Christians. '9 Stahlmann noted that deportations of Afghans from Europe are widely covered in the 

media and deportees are often identified by their full name what makes their return to the country 

publicly known. 10 And, according to Stahlmann, the longer time the deportees have spent abroad, the 

more difficult will it be for them to hide the changes in their behaviour and looks and to fit in. 11 

According to the Danish Refigee Council (DR C), [t]he risk of being suspected is greater the longer you 

have been outside Afghanistan and the further away you have been.’I2 The Austrian Centre for Country 

https://www.justice.gov/
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of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD) referred to Melissa Kerr Chiovenda, an 

anthropologist at the Zayed University in Abu Dhabi, who noted in an email that [informal translation]: 

[M]any Afghans who return from the West certainly are viewed with suspicion, and the degree to which 

they experience this depends upon where they are from and their social class, (ie someone from Kabul 

would have an easier time than someone from Jalalabad, someone from an educated class that has 

sent a lot of people to study in the West would have an easier time chan someone who was a farmer). A 

lot of this has to do with fear about possible conversion. This level of suspicion can, among certain 

areas, even be elevated when someone has simply spent time with foreigners. People in certain areas 

of Afghanistan who spend extended time with foreigners may be chastised by their communities, so you 

can imagine that in such places, the effect is even worse for those who have spent time in the West.'13 

In a response to the ACCORD, Noah Cobum, a Bennington College (Vermont; US) social and cultural 

anthropologist with focus on Afghanistan, stated that certainly not all returnees are confronted with such 

suspicion because of 'Westernisation', as there are many Afghans that were once refugees. According 

to Coburn, it is regularly the case for Shia Hazara who are often not considered ‘real Muslims ’. 14 "  

 

Verzoeker vreest dan ook uitsluiting en discriminatie aangezien voorgaand rapport stelt dat terug-

keerders negatief worden bekeken in hun gemeenschappen en dat er een stigma rust op degenen die 

illegaal naar Europa zijn gemigreerd. Sommige Afghanen geloven volgens dat rapport dat repatrianten 

criminaliteit in het buitenland hebben gepleegd en dat dit de oorzaak is van hun terugkeer.  

 

Buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn immers 

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.  

 

Verzoeker meent dat hij in casu wel degelijk heeft aangetoond dat het voor hem bijzonder moeilijk is om 

de aanvraag vanuit het land van herkomst in te dienen.  

 

Het enig middel is gegrond.  

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 en artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen 

of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen 

verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 

21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing in casu is voorzien van een 

feitelijke en juridische motivering. Zo wordt, onder verwijzing naar artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, 

aangegeven dat verzoekers verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Hierbij wordt concreet 

ingegaan op de door verzoeker aangehaalde buitengewone omstandigheden en gemotiveerd waarom 

deze niet kunnen worden weerhouden. Uit een lezing van het verzoekschrift blijkt ook dat verzoeker 

kennis heeft van de motieven, waarmee is voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele 

motiveringsplicht. Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. De 

inhoudelijke kritiek, die verzoeker op de motieven uit, wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van de 

materiële motiveringsplicht.  

 

2.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 
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2.4.De bestreden beslissing werd getroffen op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dat luidt 

als volgt:  

 

 “In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de Minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden afgegeven. 

(…)” 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een vreemdeling een verblijfsmachtiging toe te 

kennen in het kader van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dient de gemachtigde van de minister 

c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of er aanvaard-

bare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de aanvraag van de verblijfsmachtiging in 

België te verantwoorden. Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de 

argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepas-

sing 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 er buitengewone omstandig-

heden 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 voorhan-

den te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in aanmerking worden 

genomen; 

 

- 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.  

 

2.5. In casu werd verzoekers verblijfsaanvraag onontvankelijk verklaard, omdat de door hem aange-

haalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen. De Raad wijst erop dat verweerder bij 

het beoordelen of de aangevoerde omstandigheden buitengewoon zijn, beschikt over een ruime 

appreciatiebevoegdheid waarbij de Raad slechts terughoudend kan toetsen. 

 

2.6. Waar verzoeker benadrukt dat hij de nodige identiteitsstukken heeft overgemaakt, wijst de Raad 

erop dat dit niet ter discussie staat in de bestreden beslissing.  

 

2.7. De Raad neemt akte van verzoekers theoretisch betoog aangaande de invulling van het begrip 

“buitengewone omstandigheden”. Hiermee toont hij evenwel nog niet concreet aan dat de bestreden 

beslissing de draagwijdte van dit begrip zou hebben miskend.  

 

2.8. De Raad wijst er vooreerst op dat verzoeker geenszins ingaat op het motief in de bestreden 

beslissing, “Betrokkene toont niet aan dat hij zich niet kan richten tot de Belgische ambassade in 

Pakistan”. Verzoeker brengt dan ook geen enkel element aan dat deze overweging aan het wankelen 

kan brengen.  

 

2.9. Verzoeker benadrukt dat hij geenszins kan terugkeren naar Afghanistan om aldaar een aanvraag 

om verblijfsmachtiging in te dienen, omdat zijn leven er in gevaar zou zijn. Hij verwijst naar de problema-

tische veiligheidssituatie in zijn herkomstland en citeert hiervoor, net zoals hij in zijn verblijfsaanvraag 

heeft gedaan, uit internationale rapporten die alle dateren van 2017. De veiligheidssituatie in verzoekers 

regio van herkomst – d.i. het dorp Amarkhel, waarvan de Raad in zijn arrest nr. 235 200 van 16 april 

2020 had opgemerkt dat “uit de informatie beschikbaar in het administratief dossier en ter kennis 

gebracht in de aanvullende nota blijkt dat niet ernstig kan worden betwist dat het dorp waarin verzoeker 

het merendeel van zijn leven heeft doorgebracht in werkelijkheid en de facto een deel is geworden van 

de agglomeratie rond de stad Jalalabad. Dit werd reeds vastgesteld door de Raad in het kader van 

verzoekers eerste verzoek om internationale bescherming (RvV 6 december 2017, nr. 196 227).” – werd 

evenwel reeds uitvoerig besproken in de verschillende beslissingen van de commissaris-generaal voor 

de vluchtelingen en de staatlozen en de arresten van de Raad. Ook in het voormelde meest recente 

arrest van 16 april 2020 oordeelde de Raad dat “er geen nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of 

door verzoeker werden aangebracht, die de kans aanzienlijk groter maken dat hij in aanmerking komt 

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet” en “Voorts heeft de commissaris-generaal, in 

overeenstemming met artikel 57/6/2, § 2, van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze 

geoordeeld dat een terugkeerbesluit niet leidt tot refoulement.” De Raad benadrukte in zijn arrest “dat hij 
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hierbij in het bijzonder belang hecht aan de omstandigheid dat de stad Jalalabad en de agglomeratie 

errond onder controle zijn van de Afghaanse autoriteiten, zoals blijkt uit de beschikbare informatie.” De 

Raad heeft hierbij oog gehad voor “de meest recente “Country Guidance: Afghanistan. Guidance note 

and common analysis”, van juni 2019”. In de bestreden beslissing werd gesteld: “Betrokkene voegt wat 

de mogelijke problemen in het land van herkomst betreft, geen enkel nieuw element toe aan de 

elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht en die niet weerhouden werden door 

de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf 

(korte uittreksels uit de algemene rapporten van Amnesty International, UNHCR, Asylos en EASO) 

wettigen geen andere beoordeling dan die van deze instanties. Bovendien kan het indienen van 

onderhavig aanvraag om machtiging tot verblijf geen soort “hoger beroep” vormen tegen de afwijzing 

van de asielaanvraag, nadat de betrokkene alle geëigende beroepsmogelijkheden heeft uitgeput.” Door 

andermaal de veiligheidssituatie in de regio van afkomst te benadrukken en daarbij te verwijzen naar 

algemene rapporten van 2017, toont verzoeker niet aan dat verweerder de aangehaalde buitengewone 

omstandigheid die betrekking heeft op de situatie in Afghanistan, incorrect zou hebben beoordeeld.  

 

2.10.  Waar verzoeker specifiek verwijst naar zijn verwestering en het gegeven dat hij hierdoor in de 

Afghaanse samenleving niet meer zal worden aanvaard, werd in de bestreden beslissing aangegeven 

dat dit niet geloofwaardig overkomt, waarbij wordt verwezen naar verzoekers “relatief korte verblijf” in 

België. Aldus werd wel degelijk aangegeven waarom verweerder van oordeel is dat de voorgehouden 

volledige verwestering niet geloofwaardig overkomt. Door te benadrukken dat hij volledig is geïntegreerd 

in België en dat hij zich niet langer kan vinden in de Afghaanse cultuur, toont verzoeker niet aan dat 

verweerder kennelijk onredelijk heeft gehandeld door in se te oordelen dat het ongeloofwaardig is dat 

verzoeker na een verblijf van vijf jaar alhier – tegenover een verblijf van zeventien jaar in Afghanistan – 

zodanig zou zijn verwesterd en dat dit een dermate groot gevaar met zich meebrengt dat hij zelfs niet 

tijdelijk kan terugkeren om een verblijfsaanvraag in te dienen. Het is niet omdat verzoeker certificaten 

heeft behaald voor de kennis van het Nederlands en een attest heeft voorgelegd van aanmelding bij het 

Agentschap Integratie en Inburgering alsook bewijzen van tewerkstelling en tewerkstellingsbeloftes en 

van een inschrijving bij het Centrum voor Volwassenonderwijs om Nederlandse lessen te volgen, dat hij 

per definitie verwesterd is. Dit wordt evenmin aangetoond door te verwijzen naar een algemeen rapport 

van augustus 2017 en één van september 2020 over verwestering van jonge Afghaanse mannen. In de 

bestreden beslissing wordt ook aangegeven dat verzoeker nog steeds over een netwerk in Afghanistan 

beschikt, zoals blijkt uit een interview met het parket van de procureur des Konings in het kader van een 

aanvraag tot wettelijke samenwoning met een Bulgaarse dame. Deze overweging is pertinent, aange-

zien in de door verzoeker in zijn verblijfsaanvraag, en nogmaals in zijn verzoekschrift, geciteerde 

internationale rapporten wordt benadrukt dat een terugkeer problematisch kan zijn wanneer er geen 

opvangnetwerk is, quod non in casu. Wat betreft dit netwerk stelt verzoeker dat verweerder voorbij gaat 

aan zijn verwestering, doch uit niets blijkt dat zijn opvangnetwerk hem niet langer zou kunnen of willen 

steunen omdat hij enige tijd in België heeft verbleven. Verder wijst de Raad er nog op dat in het kader 

van de beroepsprocedure tegen de laatste weigeringsbeslissing van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen, verzoeker heeft aangegeven dat hij omwille van zijn langdurig verblijf 

alhier een verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld. In het arrest van 16 

april 2020 met nummer 235 200, dat bekleed is met gezag en kracht van gewijsde, kan hierover het 

volgende worden gelezen: “Verzoeker voert in zijn verzoekschrift nog aan dat hij omwille van zijn 

langdurig verblijf in België een verhoogde kwetsbaarheid heeft die ertoe leidt dat hij, in vergelijking met 

een ander persoon, een verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld in zijn 

regio van herkomst. De Raad wijst erop dat uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij tot zijn vertrek uit 

Afghanistan eind 2015, zijnde tot zijn zeventien jaar, in het dorp Amarkhel heeft verbleven (Verklaring 

volgend verzoek, stuk 7, p. 1). Aldus kan worden aangenomen dat verzoeker, zelfs indien rekening 

wordt gehouden met het feit dat hij deze regio al vier jaar verlaten heeft, voldoende bekend is met zijn 

regio van herkomst en over voldoende beoordelingsvermogen beschikt om er gevaarlijke situaties naar 

behoren in te schatten en dat hij aldus geen groter risico loopt om het slachtoffer te worden van een 

ernstige bedreiging van zijn leven of persoon wegens het willekeurig geweld dan andere burgers uit zijn 

regio van herkomst. Er zijn ook geen specifieke elementen in het dossier aanwezig die een ander licht 

werpen op de beoordeling van de vorige verzoeken om internationale bescherming.” 

 

2.11. Gelet op bovenstaande, toont verzoeker niet aan dat verweerder de door hem aangehaalde veilig-

heidssituatie in Afghanistan en zijn verwestering als buitengewone omstandigheden – mede gelet op 

verzoekers asielparcours zoals vermeld in punt 1 – incorrect of onzorgvuldig zou hebben beoordeeld. 

De loutere overtuiging van verzoeker dat dit wel zo is, volstaat niet. Voorts wijst de Raad ook nog op het 

gestelde in punt 2.8.  
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2.12. Wat betreft de eigenlijke integratie in België, stelt de bestreden beslissing op pertinente wijze vast 

dat deze elementen behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en derhalve niet kunnen worden 

aanvaard als buitengewone omstandigheden. Het is immers vaste rechtspraak van de Raad van State 

dat elementen van lang verblijf en integratie niet kunnen worden beschouwd als buitengewone 

omstandigheden, aangezien ze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en bijgevolg niet in de 

fase van de ontvankelijkheid thuishoren. Zo oordeelde de Raad van zijn State in het in de bestreden 

beslissing aangehaalde arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 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.” Verzoeker toont niet aan waarom er in zijn geval in andersluidende zin zou 

moeten worden geoordeeld. Met betrekking tot zijn tewerkstelling, stelt verweerder ook terecht: “Het feit 

dat betrokkene tewerkgesteld was, vormt geen 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. 

Betrokkene kan met de mogelijke werkgever in België een gecombineerde vergunning aanvragen.” 

Waar verzoeker hierbij stelt dat verweerder niet aantoont dat hij in aanmerking komt voor een 

gecombineerde vergunning, dient te worden vastgesteld dat het geenszins aan verweerder toekomt om 

dit aan te tonen. Het is eerst aan verzoeker om in het land van herkomst of gewoonlijk verblijf een 

procedure op te starten om een gecombineerde vergunning te verkrijgen.  

 

2.13. Gelet op bovenstaande toont verzoeker niet aan dat verweerder zijn discretionaire bevoegdheid bij 

het beoordelen van de aangevoerde buitengewone omstandigheden op een incorrecte of kennelijk 

onredelijke of onzorgvuldige wijze of strijdig met artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft ingevuld. 

Door de elementen die zijn zaak kenmerken en die hij heeft ontwikkeld in zijn verblijfsaanvraag te 

benadrukken en de overtuiging te zijn toegedaan dat deze elementen in de bestreden beslissing niet 

correct zijn beoordeeld, kan verzoeker de motieven van de bestreden beslissing niet aan het wankelen 

brengen. Verzoeker benadrukt dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. Zijn 

overtuiging geeft blijk van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van 

de bevoegde overheid, doch het onderzoek van deze andere beoordeling nodigt te dezen de Raad uit 

tot een opportuniteitsonderzoek, wat niet tot zijn bevoegdheid behoort. Geplaatst binnen het wettig-

heidstoezicht dat de Raad vermag uit te oefenen, dient te worden vastgesteld dat verzoeker aan de 

hand van deze andere beoordeling niet aannemelijk maakt dat het bestuur tot een conclusie is gekomen 

die de grenzen van het redelijke te buiten is gegaan (cf. RvS 27 oktober 2006, nr. 164.193). 

 

2.14. De Raad is niet bekend met het beginsel van de medewerkingsplicht en leest in het verzoekschrift 

ook niet op welke wijze de bestreden beslissing dit beginsel met de voeten heeft getreden. Dit onderdeel 

van het middel is derhalve onontvankelijk.  

 

Het enig middel is derhalve, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van 

de bestreden beslissing. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

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

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

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

RvV X - Pagina 11 van 11 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien juni tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


