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 nr. 260 991 van 23 september 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. COOLEMAN 

Langestraat 131 

8000 BRUGGE 

  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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 30 juni 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 31 mei 2021 waarbij een 

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 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 27 juli 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 augustus 2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. COOLEMAN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, 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. Op 4 november 2019 dient verzoeker een zesde aanvraag in om verblijfsmachtiging in toepassing 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).  

 

1.2. Deze aanvraag wordt op 31 mei 2021 onontvankelijk verklaard. Dit is de thans bestreden beslissing, 

die luidt als volgt:  
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“(...) 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 september2006 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 postbevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. De studie van het administratief dossier leert ons dat betrokkene op 14.03.2007 een eerste 

procedure opstart in België, met name een aanvraag 9bis. Deze wordt negatief afgesloten op 

25.02.2008. Betrokkene dient een tweede aanvraag 9bis in op 21.11.2008 die ongegrond wordt 

afgesloten op 14.10.2010 en gepaard ging met een bevel om het grondgebied te verlaten, hem 

betekend op 06.11.2010. Op 30.01.2009 treedt betrokkene in het huwelijk met een Belgische 

onderdane. Op basis van zijn aanvraag gezinshereniging in functie hiervan wordt hij op 23.07.2009 in 

het bezit gesteld van een F-kaart. Echter, op 07.05.2010 wordt zijn verblijfsrecht ingetrokken en. Het 

beroep tegen deze beslissing wordt op 23.08.2010 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

verworpen. Op 23.05.2011 wordt het huwelijk van betrokkene nietig verklaard door de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Kortrijk. Betrokkene dient nog twee aanvragen 9bis in, op 10.02.2014 en 14.05.2014, 

die beiden negatief worden afgesloten. Op 26.11.2014 wordt betrokkene administratief aangehouden en 

overgebracht naar het gesloten centrum voor illegalen te Brugge waaruit hij op 02.02.2015 wordt 

vrijgesteld omwille van zijn lopende asielprocedure. Betrokkene heeft namelijk op 03.12.2014 een 

asielaanvraag ingediend in het gesloten centrum. Deze asielaanvraag wordt afgesloten op 18.06.2015 

met een weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Zijn vijfde aanvraag 9bis wordt negatiefafgesloten op 05.01.2016 en gaat 

gepaard met een bevel om het grondgebied te verlaten, hem betekend op13.06.2016. Op 26.09.2016 

vraagt betrokkene asiel in Italië. Desondanks wordt hij op 24.11.2016 opnieuw in België aangetroffen. 

Betrokkene wordt overgebracht naar een gesloten centrum voor illegalen en vandaar uit wordt hij op 

12.01.2017 gerepatrieerd naar Italië. Huidige aanvraag 9bis is het eerste bewijs van hernieuwde 

aanwezigheid op het Belgische grondgebied na zijn repatriëring.  

 

Betrokkene beroept zich op een schending van artikel 8 EVRM als buitengewone omstandigheid. Door 

zijn jarenlange verblijf zou hij hier een nieuw leven hebben opgebouwd. Artikel 8 EVRM zou bovendien 

niet alleen het gezinsleven maar ook andere sociale banden beschermen. Hem losrukken uit de 

omgeving waar hij een nieuw leven heeft opgebouwd zou ernstig lijden teweegbrengen en een 

schending van artikel 8 EVRM 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. Westellen vast dat betrokkene niet aan dat er nog van familieleden van hem in België 

verblijven. 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 voorde 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 bandendertien 

getuigenverklaringen voorlegt. Hieruit blijkt dat niet dat zijn netwerk van sociale banden van die orde is 

dat een tijdelijke terugkeer een schending van artikel 8EVRM zou uitmaken. Evenmin blijkt uit de 

voorgelegde verklaringen dat er sprake is van bijkomende elementen van afhankelijkheid. De normale 

binding die ontstaat met België gedurende een precair verblijf alhier, is op zich niet voldoende om een 

schending van het privéleven aan te nemen. Verzoeker toont niet aan dat hij bepaalde sociale bindingen 

heeft opgebouwd met de Belgische gemeenschap waarin hij verblijft die dermate intens zijn dat zij deel 

uitmaken van zijn sociale identiteit zodat deze onder een beschermenswaardig privéleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM vallen (cf. EHRM 23 juni 2008,Maslov t. Oostenrijk, §63). Verzoeker toont m.a.w. 
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niet aan dat de banden die hij met België is aangegaan de gebruikelijke banden overstijgen en dat hij 

voor het uitoefenen voor zijn privéleven zodanig is gebonden aan België dat zelfs een tijdelijke terugkeer 

naar Pakistan uitgesloten is (RVV arrest 232520 van 13 februari 2020).Bovendien merken we op dat 

betrokkene zelf de keuze maakt in 2016 om naar Italië te gaan ondanks zijn verblijf in België sinds 2007. 

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 

demogelijkheid 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 immigratiewetgeving niet kan beschouwd 

worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 22 februari1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 

1994, nr. 48.658; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). 

 

Betrokkene beroept zich op het feit dat door zijn ononderbroken verblijf in België elke sociale band met 

zijn land van herkomst definitief doorgeknipt zou zijn. Hij zou elk betekenisvol contact met zijn thuisland 

verloren zijn en vervreemd zijn van Pakistan. Hij zou er helemaal alleen komen te staan en aan zijn lot 

worden overgelaten omdat hij niet op familie of kennissen zou kunnen terugvallen. Het lijkt echter erg 

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

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

zijn aanvraag tot machtiging tot verblijf. Betrokkene verbleef immers ruim 30 jaar in Pakistan, waar hij 

geboren en getogen is. Zijn verblijf in België, zijn integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg 

geenszins vergeleken worden met zijn relaties in het land van herkomst. Bovendien merken we op het 

feit dat een vreemdeling langdurig in het buitenland verblijft niet impliceert dat dient te worden 

aangenomen dat de bestaande familiebanden of vriendschapsbanden die gedurende een jarenlang 

verblijf in het land van herkomst werden opgebouwd, zijn teniet gegaan zijn (RVV arrest 221362 van 

05.06.2020).Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. Het staat 

betrokkene vrij voorzijn 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 er helemaal alleen zou 

komen te staan en aan zijn lot overgelaten zou worden niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid.  

Betrokkene wijst op het feit dat de nood aan een beleid inzake arbeidsmigratie zich de laatste jaren laat 

voelen en dat een groot aantal vacatures in België structureel niet ingevuld raken. Betrokkene wijst op 

het feit dat de media het afgelopen jaar berichtte over een tekort aan geschikte arbeidskrachten 

waardoor de economische groei in het gedrang zou komen . Betrokkene legt in dit kader een artikel voor 

van 11.11.11 d.d. 19.06.2018, van De Standaard dd. 28.12.2017 en van De Wereld Morgen d.d. 

22.06.2018. Hij zou gezien zijn integratie, voormalige tewerkstelling en werkbereidheid, perfect passen 

binnen dit kader. Hij zou de ideale werkkracht zijn waar onze maatschappij nood aan heeft. Door een 

terugkeer zou zijn potentieel mogelijks verloren gaan. Het feit dat betrokkene verschillende loonfiches 

en een werkbelofte voorlegt, vormt geen buitengewone omstandigheid aangezien deze tewerkstelling 

alleen werd toegestaan tijdens zijn legaal verblijf dat hij bekomen heeft op frauduleuze gronden en dat 

ingetrokken werd op 07.05.2010. Uit het administratief dossier blijkt namelijk dat hij op 30.01.2009 in het 

huwelijk trad met een Belgische onderdane met als enige bedoeling zijn verblijfstoestand te 

regulariseren. Dit huwelijk werd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk op 23.05.2011 

vernietigd als zijnde een schijnhuwelijk. Betrokkene werd op basis van dit huwelijk op 26.02.2009 in het 

bezit gesteld van een attest van immatriculatie en vervolgens op 23.07.2009 in het bezit gesteld van een 

F-kaart. Deze laatste werd ingetrokken bij beslissing dd. 07.05.2010. Betrokkene heeft op basis van dit 

schijnhuwelijk een verblijfsvoordeel van meer dan één jaar gehad. Betrokkene had pas terug het recht 

betaalde arbeid te verrichten op het Belgische grondgebied tijdens zijn asielaanvraag. Zij had enkel als 
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doel betrokkene de mogelijkheid te geven om tijdens zijn asielprocedure in zijn eigen behoeften te 

voorzien. Vermits zijn asielaanvraag op 18.06.2015 werd afgesloten, 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. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid. Betrokkene zou de belichaming zijn van het actieve migratie verhaal dat 

de regeringspartijen willen uitdragen. Hij verwijst in dit kader naar de laatste beleidsnota Asiel en 

Migratie van 26 oktober 2018 waarin staat dat het beleid zal blijven inzetten op actieve migratie en naar 

het federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014. Dat hij aan alle voorwaarden zou voldoen, dat hij een 

toonbeeld zou zijn van de actieve nieuweling die in het huidige beleid als een voorbeeldfiguur naar voor 

geschoven zou dienen te worden. Hij verwijst ook naar de uitspraken van mevrouw De Block die stelt 

dat ze een streng, rechtvaardig maar menselijk beleid zal voeren. Allereerst dienen we op dat noch dhr. 

Theo Francken noch mevr. De Block bevoegde staatssecretaris voor Asiel en Migratie zijn waardoor 

betrokkene zich dan ook niet nuttig meer kan beroepen op hun uitspraken. Bovendien kon verzoekende 

partij in geen geval uit de verklaringen van de toenmalige staatssecretaris of uit de aangehaalde 

beleidsnota noch het federaal regeerakkoord enige rechtmatige verwachting ontlenen dat hij dan geen 

buitengewone omstandigheden zou moeten aantonen of dat in zijn specifieke situatie buitenewone 

omstandigheden aanvaard zouden worden waardoor de aanvraag op ontvankelijke wijze in België 

ingediend kan worden (RVV,arrest 230367 van 17 december 2019). Dit element kan dan ook niet 

aanvaard worden als buitengewone omstandigheid.  

 

Betrokkene beroept zich op de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris om de vernietigde 

instructies van 19 juli 2009 te blijven toepassen en dat gevallen die niet omschreven worden in de 

regeringsinstructies op hun waarde beoordeeld en gemotiveerd moeten worden. Dat de toenmalige 

staatssecretaris gesteld heeft de criteria van de vernietigde instructie te zullen blijven toepassen, 

vermag aan het arrest RvS van 09.12.2009(eigen toevoeging) geen afbreuk doen, nu de gemachtigde 

van de bevoegde minister de wet en de rechterlijke beslissingen dient te laten primeren op eventuele 

beleidsrichtlijnen van een (voormalige) staatssecretaris. In een later arrest heeft de Raad van State 

trouwens uitdrukkelijk bevestigd dat de instructie van 19 juli 2009 “integraal is vernietigd” en dat de 

discretionaire bevoegdheid waarover de (gemachtigde van de) bevoegde staatssecretaris krachtens 

artikel 9bis van de vreemdelingenwet beschikt geen reden vormt “om zich alsnog op de criteria van de 

vernietigde instructie van 19 juli 2009 te steunen” (RvS 10 oktober 2012, nr. 220.932). Het 

vertrouwensbeginsel impliceert niet dat het vertrouwen dat zou zijn gewekt door een jarenlange 

administratieve praktijk, zou moeten leiden tot het handhaven van een onwettige situatie. Van een 

bestuur kan immers niet worden verwacht dat het zijn recht om de uit kracht van de wet toekomende 

bevoegdheden te gebruiken, heeft verwerkt door gedurende een jarenlange praktijk niet de hand aan de 

wet te houden (cf. RvS 4 maart 2002, nr. 104.270). Het is de gemachtigde van de minister niet 

toegestaan om in strijd met de door de wetgever voorziene voorwaarden te handelen en de loutere 

verwijzing naar een beginsel van behoorlijk bestuur laat niet toe af te wijken van een door de wetgever 

voorziene norm (cf. Cass.12 december 2005, AR C040157F). 

 

Dat het contact tussen raadsvrouw en betrokkene moeilijk, quasi onmogelijk zou zijn indien hij moet te-

rugkeren naar zijn land van herkomst, vormt geen buitengewone omstandigheid, aangezien betrokkene 

via allerlei communicatiemiddelen nog contact kan houden met zijn raadsvrouw indien gewenst.  

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene in aanraking gekomen is met de ordediensten en 

geenenkel gevaar zou vormen voor de openbare orde/veiligheid, 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 haalt aan dat door een terugkeer de connecties die hij in België heeft 

opgebouwd, teniet gedaan zouden worden. Betrokkene toont dit echter niet aan. Bovendien impliceert 

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

diplomatieke of consulaire post in het buitenland in beginsel niet 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 verblijfvolledig is geïntegreerd en duurzaam lokaal is 

verankerd, zonder evenwel te te concretiseren op welke wijze zijn integratie en zijn opgebouwde 

connecties hem dan precies verhindert om terug te keren naar het herkomstland voor het indienen van 

de aanvraag (RVV arrestnr. 228193 van 29.10.2019). 

 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat betrokkene sinds 2005 in België zou 

verblijven, dat hij aldus al meer dan vijftien jaar in België zou verblijven, dat hij hier volledig geïntegreerd 

zou zijn, dat hijenorm werkbereid zou zijn dat hij niet langer aanzien zou kunnen worden als een 
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buitenstaander, dat hij enorm bereidwillig zou zijn om bij te dragen aan de samenleving, dat hij een 

arbeidsverleden zou hebben als keukenhulp, dat hij zeer snel terug aan de slag zou willen gaan, dat hij 

hiertoe een werkbelofte voorlegt, dat hij de nodige taal-en integratiecursussen gevolgd zou hebben, dat 

hij bijna vlekkeloos Nederlands zou spreken, dat hij zijn taalkennis verbeterd zou hebben door zijn drie 

jaar lange werkervaring in een café, dat hij omschreven zou worden als een zeer sociaal persoon die 

heel behulpzaam zou zijn, dat hij een goede inborst zou hebben, dat hij zeer beleefd, loyaal en 

respectvol zou zijn, dat hij zeer gefocust zou zijn op zijn nieuw leven hier waardoor zijn integratie 

probleemloos zou verlopen zijn, dat hij zich zeer bewust zou zijn van de kansen en mogelijkheden die hij 

hier heeft, dat hij een harde werk zou zijn voor wie geen job te moeilijk is, dat hij zijn loonfiches van 

2011,2012, 2013 en 2014 voorlegt evenals een werkbelofte, een tiental getuigenverklaringen, een 

overzicht van de door hem gevolgde Nederlandse lessen, zijn attest maatschappelijke oriëntatie en vijf 

deelcertificaten Nederlandse taallessen) 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 december2009, nr. 198.769). “ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoeker op: 

 

“* SCHENDING VAN ARTIKEL 9bis VAN DE VREEMDELINGENWET; 

* SCHENDING VAN ARTIKEL 8 E.V.R.M.; 

* SCHENDING VAN DE MATERIËLE MOTIVERINGSPLICHT; 

* SCHENDING VAN DE ZORGVULDIGHEIDSPLICHT; 

* SCHENDING VAN HET GELIJKHEIDSBEGINSEL; 

* SCHENDING VAN HET REDELIJKHEIDSBEGINSEL.” 

 

Hij betoogt als volgt: 

 

“Samenvatting van het middel: 

 

De bestreden beslissing van de verwerende partij is willekeurig en inhumaan. De verzoekende partij 

wenst er op te wijzen dat, in het kader van de ontvankelijkheidsfase, niet met alle elementen uit het 

dossier rekening werd gehouden bij het nemen 

van de bestreden beslissing. Door het jarenlange verblijf van de verzoekende op het Belgische 

grondgebied niet in aanmerking te nemen schendt de verwerende partij artikel 8 E.V.R.M. Eveneens 

houdt de bestreden beslissing, om diezelfde reden, een schending van de materiële motiveringsplicht, 

het gelijkheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel én de zorgvuldigheidsplicht in. 

 

4.1.1. 

Uit de bestreden beslissing kan afgeleid worden dat de verwerende partij de verblijfsaanvraag van de 

verzoekende partij als onontvankelijk afwijst om er geen buitengewone omstandigheden zouden zijn om 

de aanvraag, via de gemeente, in België in te dienen, quod non. 

 

Artikel 9bis, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“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 diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigide de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden 

afgegeven.” 

Wat echter onder buitengewone omstandigheden wordt begrepen, wordt niet verder gedefinieerd. Dit 

impliceert dan ook dat de verwerende partij een grote discretionaire bevoegdheid heeft, zodat zij 

volledig vrij kunnen beslissen wat als buitengewone omstandigheid in aanmerking kan worden 

genomen. Dat de verwerende partij een zo groot mogelijke keuzevrijheid heeft, heeft evident 

onmiddellijk een impact op de motiveringverplichting: 

 

“De omvang van de motiveringsplicht is dus evenredig met de omvang van de discretionaire 

bevoegdheid waarover de overheid beschikt. Wanneer de toepasselijke regelgeving aan het bestuur de 

vrijheid laat om al dan niet een beslissing te nemen, of de keuze te laat tussen verschillende mogelijke 

beslissingen, is het bestuur verplicht zijn keuze te verantwoorden. Ook bij de invulling van vage normen, 
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zal een uitgebreider motivering noodzakelijk zijn. De precieze, concrete motieven moeten uitdrukkelijk 

en nauwkeurig worden vermeld” 

(OPDEBEEK I. en COOLSAET A., Formele motivering van bestuurshandelingen, Administratieve 

rechtsbibliotheek, Die Keure, Brugge, 1999, p. 149, nr. 185) 

 

Naast de op de verwerende partij rustende motiveringsverplichting, geldt ook de plicht om een 

proportionaliteitsafweging te maken, met name een afweging die rekening houdt met de specifieke 

omstandigheden eigen aan het dossier. Eveneens mag de genomen beslissing in een welbepaald 

dossier niet kennelijk onredelijk of willekeurig zijn. Het redelijkheidsbeginsel houdt immers in dat een 

bestuursorgaan bij het nemen van de beslissingen alle belangen tegen elkaar af moet wegen. De 

gevolgen van een genomen beslissing moeten dan ook in redelijke verhouding te staan tot de feiten 

(RvS Nr. 26.600, 3 juni 1986; RvS nr. 40.179, 27 augustus 1982, RvS nr. 35.443, 10 juli 1990). 

 

De bestreden beslissing is in deze echter wél kennelijk onredelijk gezien er heel wat dossiers zijn met 

personen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, maar waaraan wel een positieve beslissing 

wordt toegekend. De verzoekende partij is op de hoogte van het feit dat het gelijkheidsbeginsel geen 

absolute gelijkheid inhoudt, én dat personen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden op een 

andere manier behandeld kunnen worden, MAAR dit neemt niet weg dat het bijzonder willekeurig, én 

dus ook oneerlijk is dat de verzoekende partij een negatieve beslissing ontvangt, terwijl anderen, die 

zich in een gelijkaardige situatie bevinden, wél een positieve beslissing krijgen. 

 

4.1.2. 

Buitengewone omstandigheden zijn overigens omstandigheden die het niet onmogelijk doch bijzonder 

moeilijk maken een aanvraag in het buitenland in te dienen. 

 

“Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies par l'article 9bis précité, ne sont pas des 

circonstances de force majeure. Partant, il appartient à l'autorité d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, 

le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par l'étranger, étant entendu que l'examen de la 

demande sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n'exclut nullement qu'un même fait 

soit à la fois une circonstance exceptionnelle permettant l'introduction de la demande en Belgique et un 

motif justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour.” 

(RvV, 21 december 2009, 36 370) 

 

“Considérant que des circonstances exceptionelles au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980 précitée ne sont pas des circonstances de force majeure; qu’il suffit que l’intéressé 

démontre qu’il est impossible au particulièrement difficile de retourner dans son pays d’origine au dans 

un pays où il est autorisé au séjour; que le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par 

l’étranger doit être examine par l’autorité dans chaque cas d’espèce.” 

(RvSt, 20 juni 2000, 88.076) 

 

Bovendien dienen de buitengewone omstandigheden niet ‘onvoorzienbaar’ te zijn. De buitengewone 

omstandigheden mogen zelfs deels het gevolg zijn van het gedrag van de vreemdeling zelf, op 

voorwaarde dat deze zich gedraagt als een normaal zorgvuldig persoon die geen misbruik maakt door 

opzettelijk een situatie te creëren waardoor een repatriëring bemoeilijkt wordt. 

 

In zijn aanvraag op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingwet heeft de verzoekende partij gewezen 

op langdurig verblijf in België, zijn verregaande integratie én het feit dat hij geen sociaal vangnet heeft in 

Pakistan. Bij deze aanvraag werden héél wat bewijzen gevoegd waaruit het langdurig verblijf van de 

verzoekende partij én zijn uitstekende integratie blijkt (o. a. bewijzen volgen Nederlandse les, loonfiches, 

verklaringen vrienden / kennissen, enz…). Door deze gegevens niet, of toch zeker onvoldoende, in 

aanmerking te nemen betekent dit onmiddellijk dat artikel 8 E.V.R.M. wél degelijk zal geschonden 

worden indien de verzoekende partij de aanvraag in Pakistan dient in te dienen. 

 

Immers, naast de bescherming van het familie – en gezinsleven, bestaat er ook een ruimere notie van 

het privéleven. Eén van de vier aspecten van de toepassing van artikel 8 E.V.R.M. is bijgevolg het recht 

op het uitbouwen van menselijke contacten en sociale banden (J. VAN DE LANOTTE & G. 

GOEDERTIER, Overzicht Publiekrecht, Die Keure, 2011, nr. 640 en 649). 

 

Dit standpunt werd ook bevestigd in het arrest Maslov t. Oostenrijk (E.H.R.M., Maslov t. Oostenrijk, 23 

juni 2008, nr. 1638/03). Het Hof is namelijk van oordeel dat de sociale binding van vreemdelingen en de 
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gemeenschap waarin ze leven, deel uitmaakt van het concept privéleven, zoals vermeld in artikel 8 

E.V.R.M. 

 

Door het langdurig, ononderbroken, verblijf op het Belgische grondgebied, is er voor de verzoekende 

partij een niet te negeren band ontstaan met de Belgische maatschappij hetgeen onmiddellijk ook wil 

zeggen dat elke sociale band met het land van herkomst definitief is doorgeknipt. De verzoekende partij 

heeft ondertussen zijn leven in België uitgebouwd zodat terugkeren naar het land van herkomst, ook al 

zou dit maar ‘tijdelijk’ zijn, absoluut geen optie is. Door de bestreden beslissing ten aanzien van de 

verzoekende partij te nemen, schendt de verwerende partij artikel 8 E.V.R.M. 

 

4.1.3. 

Naast de vele door de verzoekende partij ingeroepen elementen aangaande de inzake zijnde buiten-

gewone omstandigheden werpt de verzoekende partij eveneens op dat er door de verwerende partij 

geen afdoende onderzoek werd gedaan naar de door hem aangehaalde elementen. 

 

De verschillende elementen die de situatie van de verzoekende partij kenmerken werden elk op zich én 

los van elkaar beoordeeld, maar uit de motivering blijkt geenszins dat de verwerende partij rekening 

heeft gehouden met het feit dat ze in hun samenhang wél degelijk omstandigheden kunnen zijn die het 

bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk, maken om naar het land van herkomst terug te keren om aldaar 

zijn aanvraag in te dienen. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te 

gaan of de overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegeven, of 

zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen 

(RvS 17 januari 2007, nr. 166.860; RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). Dit 

behelst de controle van de materiële motiveringsplicht. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt vervolgens in 

dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing haar oordeel moet steunen op alle gegevens van het 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken (RvV nr. 80.585 van 2 mei 2012). Een zorgvuldige 

voorbereiding van de beslissing impliceert dat deze beslissing dient te steunen op werkelijke bestaande 

en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht 

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 

werden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 maart 2013, nr. 222.953; RvS 

29 januari 2013, nr. 222.290 en RvS 28 juni 2012, nr. 220.053). 

 

Rekening houdende met bovengaande, alsook de motieven van de bestreden beslissing er op 

nagelezen, kan de verzoekende partij niet anders dan concluderen dat de verwerende partij de 

materiële motiveringsverplichting heeft geschonden. Alleszins werd het onderzoek niet zorgvuldig 

gevoerd. 

 

Zo stelt de verwerende partij maar al te gemakkelijk dat de verzoekende partij maar naar Pakistan moet 

terugkeren door een beroep te doen op het reïntegratiefonds van IOM. Echter wordt er geen rekening 

gehouden met het feit dat de verzoekende partij in Pakistan geen sociaal vangnet meer heeft, hij door 

zijn jarenlange verblijf in België in Pakistan geen woonst meer heeft, hij in Pakistan over geen inkomen 

beschikt, enz… Het reïntegratiefonds van IOM is inderdaad een mooi initiatief, maar dit biedt uiteraard 

voor de verzoekende partij geen voldoende garanties én wil niet zeggen dat dit zou verhinderen dat de 

verzoekende partij er alleen voor zou komen te staan (én dus ook aan zijn lot zal overgelaten worden). 

De verwerende partij stelt ook dat de verzoekende partij slechts ‘tijdelijk’ in Pakistan zou verblijven in 

afwachting van een beslissing, maar ook dit is een loutere theoretische uiteenzetting. De wachttermijnen 

bij de verwerende partij teneinde een beslissing te bekomen zijn welbekend. Het kan zelfs tot jaren 

duren vooraleer er een beslissing over de ontvankelijkheid van een ingediende 9bis – Vw. – aanvraag 

komt. Hoe dient de verzoekende partij al die tijd in Pakistan te overleven, rekening houdende met het 

feit dat de verzoekende partij in België zijn leven, maar ook een uitgebreid netwerk van vrienden / 

kennissen, heeft opgebouwd? 

 

Ook het gegeven dat de verzoekende partij dan maar met zijn advocaat dient te communiceren via de 

moderne communicatiemiddelen is kort door de bocht. Het persoonlijk en rechtstreeks contact met de 
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advocaat is immers één van de basisrechten van de verzoekende partij, zodat dit niet zomaar 

vervangen kan worden door één of andere online verbinding. 

 

4.1.4. 

 

Concluderend kan vastgesteld worden dat de bestreden beslissing van de verwerende partij 

verschillende lancunes bevat. 

 

De hierboven vermelde wetsbepalingen werden manifest geschonden. Dit is middel is bijgevolg, gelet 

op bovenstaande argumentatie, ernstig en gegrond.” 

 

2.2. 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 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) 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt verweerder de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor dit beginsel houdt 

derhalve in dat hij bij het nemen van een beslissing minstens moet steunen op alle gegevens van het 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

2.3. Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“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 afge-

geven.” 

 

2.4. Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die is vervat in artikel 9 van de 

Vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is 

voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die beschikt over een identiteitsdocument of is vrijgesteld van 

deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot 

een verblijf te worden gemachtigd indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. 

 

2.5. Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zijn omstan-

digheden 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 beschikt over 

een identiteitsbewijs of is vrijgesteld 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 over een ruime 

appreciatiebevoegdheid. 
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2.6. In casu werd de aanvraag onontvankelijk verklaard omdat verzoeker geen buitengewone omstan-

digheden heeft aangetoond. Zoals verzoeker terecht opmerkt in zijn verzoekschrift, beschikt verweerder 

bij het beoordelen of de aangevoerde omstandigheden buitengewoon zijn, over een ruime appreciatie-

bevoegdheid. Verweerder dient hierbij wel te verduidelijken waarom hij de aangevoerde buitengewone 

omstandigheden niet aanvaardt, quod in casu.  

 

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. Iedere aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet moet 

op zijn merites worden beoordeeld. Het volstaat derhalve dat verweerder de door verzoeker aange-

haalde buitengewone omstandigheden beoordeelt en verduidelijkt waarom ze niet kunnen worden aan-

vaard, quod in casu. Er kan bezwaarlijk besloten worden tot de schending van het gelijkheidsbeginsel of 

het redelijkheidsbeginsel op basis van verzoekers eenvoudig betoog dat het “oneerlijk is dat de 

verzoekende partij een negatieve beslissing ontvangt, terwijl anderen, die zich in een gelijkaardige 

situatie bevinden, wél een positieve beslissing krijgen”, waarbij dus geen details worden verstrekt over 

aanvragen om verblijfsmachtiging van “anderen” of een uiteenzetting waarom hun situatie gelijkaardig is 

aan die van verzoeker.   

 

2.9. Verzoeker haalt aan wat hij heeft ontwikkeld in zijn in punt 1.1. bedoelde aanvraag op het vlak van 

buitengewone omstandigheden en benadrukt dat er “héél wat bewijzen” werden gevoegd aangaande 

zijn langdurig verblijf en zijn “uitstekende” integratie in België. 

 

2.10. De Raad wijst erop dat in de bestreden beslissing ruim aandacht werd besteed aan deze aange-

haalde omstandigheden. Verzoeker kan de door verweerder gedane beoordeling niet aan het wankelen 

brengen door louter te poneren dat de aangehaalde gegevens “niet, of toch zeker onvoldoende” in aan-

merking werden genomen en er geen afdoend onderzoek werd gevoerd naar de door hem aangehaalde 

elementen. 

 

2.11. De bestreden beslissing motiveert duidelijk in het licht van artikel 8 van het EVRM, zowel voor wat 

betreft het gezinsleven als voor wat betreft het privéleven. Verzoeker toont niet aan dat de door de 

verweerder gedane afwegingen in het licht van artikel 8 van het EVRM, strijdig zijn met deze bepaling 

door een theoretische uiteenzetting te geven over de draagwijdte ervan die bovendien al figureert in zijn 

aanvraag en door de overtuiging te zijn toegedaan dat artikel 8 van het EVRM wel degelijk zal worden 

geschonden als hij zijn aanvraag in Pakistan moet indienen. 

 

2.12. Verzoeker is van oordeel dat “Door het langdurig, ononderbroken, verblijf op het Belgische 

grondgebied, is er voor de verzoekende partij een niet te negeren band ontstaan met de Belgische 

maatschappij hetgeen onmiddellijk ook wil zeggen dat elke sociale band met het land van herkomst 

definitief is doorgeknipt.” Dit is echter niet meer dan verzoekers eigen deductie en overtuiging. Hiermee 

toont verzoeker niet aan dat de door verweerder gedane afwegingen, met name “Betrokkene verbleef 

immers ruim 30 jaar in Pakistan, waar hij geboren en getogen is. Zijn verblijf in België, zijn integratie en 

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

herkomst. Bovendien merken we op het feit dat een vreemdeling langdurig in het buitenland verblijft niet 

impliceert dat dient te worden aangenomen dat de bestaande familiebanden of vriendschapsbanden die 

gedurende een jarenlang verblijf in het land van herkomst werden opgebouwd, zijn teniet gegaan (...)” 

alsook “De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat betrokkene sinds 2005 in 

België zou verblijven, dat hij aldus al meer dan vijftien jaar in België zou verblijven, dat hij hier volledig 

geïntegreerd zou zijn,(...) ) 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 december2009, nr. 198.769).” kennelijk onredelijk of onzorgvuldig zijn. Verzoeker acht een 

tijdelijke terugkeer naar zijn land van herkomst “absoluut geen optie” maar dergelijke eigen visie op zijn 

zaak kan de voormelde door verweerder gedane afwegingen niet aan het wankelen brengen. 

 

2.13. Voorts ziet de Raad niet in hoe de door verzoeker aangehaalde omstandigheden die ieder op zich 

niet als buitengewoon werden beoordeeld door verweerder, samen genomen “wél degelijk” buiten-

gewone omstandigheden zijn in de zin van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. De bestreden 

beslissing is dan ook niet behept met een onzorgvuldigheid waar, naast een afzonderlijke beoordeling, 

de aangevoerde omstandigheden niet nog eens in hun geheel worden bekeken. 
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2.14. Het verzoekschrift ademt de overtuiging dat de bestreden beslissing inhumaan is, niet deugt en 

getuigt van willekeur maar deze overtuiging en de theoretische uiteenzetting over de aangehaalde 

geschonden geachte beginselen van behoorlijk bestuur, kunnen niet leiden tot de conclusie dat de 

bestreden beslissing dient te worden vernietigd. 

 

2.15. Verzoeker focust zich verder tevergeefs op de passage in de bestreden beslissing over het 

Reïntegratiefonds van de IOM. Volgens verzoeker biedt dit geen garanties en verhindert dit niet dat hij in 

zijn land van herkomst alleen komt te staan en aldaar aan zijn lot wordt overgelaten. Het is niet aan 

verweerder om garanties te bieden dat verzoeker in zijn land van herkomst over voldoende middelen, 

voedsel, onderdak,.. zal beschikken tijdens de behandeling van zijn aanvraag om verblijfsmachtiging die 

aldaar wordt ingediend. Verzoeker is een volwassen gezonde man van 47 jaar oud die kan worden 

geacht zijn streng te trekken in zijn land van herkomst waar hij dertig jaar heeft verbleven. Zoals gezegd 

slaagt verzoeker er ook niet in om de volgende overweging in de bestreden beslissing te doen 

wankelen: “Bovendien merken we op het feit dat een vreemdeling langdurig in het buitenland verblijft 

niet impliceert dat dient te worden aangenomen dat de bestaande familiebanden of vriendschapsbanden 

die gedurende een jarenlang verblijf in het land van herkomst werden opgebouwd, zijn teniet gegaan 

(...).”             

 

2.16. Verzoeker hekelt voorts de afweging in de bestreden beslissing dat zijn terugkeer naar het land 

van herkomst een tijdelijke terugkeer betreft en heeft het over wachttermijnen die jaren kunnen oplopen, 

maar te dezen dient erop gewezen te worden dat artikel 9 van de Vreemdelingenwet geen bepalingen 

bevat aangaande de behandelingsduur van een aanvraag om verblijfsmachtiging die in het buitenland 

wordt ingediend. Verzoeker kan dan ook niet aan een onzekere behandelingstermijn van een thans nog 

niet ingediende aanvraag een argument ontlenen om de bestreden beslissing aan het wankelen te 

brengen. Verzoeker vraagt zich opnieuw af hoe hij gedurende die termijn in Pakistan moet overleven, 

maar hiervoor kan worden verwezen naar het gestelde in punt 2.15. Voorts staat het verzoeker vrij om 

via moderne communicatiemiddelen contact te onderhouden met zijn netwerk van vrienden en 

kennissen in België. 

 

2.17. Verzoeker acht het ten slotte kort door de bocht dat hij volgens de bestreden beslissing online 

contact moet onderhouden met zijn raadsvrouw, maar naast de vaststelling dat dit niet meer is dan het 

uiten van een zekere frustratie over de betrokken afweging in de bestreden beslissing, ontbeert 

verzoeker ook nog belang bij zijn kritiek. De Raad heeft de thans ingestelde procedure waarvoor 

verzoeker blijkens zijn aanvraag contact wens te onderhouden, immers behandeld terwijl verzoeker nog 

in België is, zodat hij niet belemmerd kan zijn geweest in zijn contacten met zijn advocaat. Ter terecht-

zitting gedraagt de verzoekende partij zich op dit punt naar de wijsheid van de Raad. Hiermee wordt 

geen belang bij de betrokken kritiek aangetoond.  

 

Het eerste middel is niet gegrond. 

              

 2.18. In een tweede middel werpt verzoeker op: 

 

“* SCHENDING VAN ARTIKEL 9bis VAN DE VREEMDELINGENWET; 

* SCHENDING VAN ARTIKEL 3 E.V.R.M.; 

* SCHENDING VAN DE MATERIËLE MOTIVERINGSPLICHT; 

* SCHENDING VAN DE ZORGVULDIGHEIDSPLICHT.” 

 

Hij betoogt als volgt: 

 

“Samenvatting van het middel: 

 

De bestreden beslissing bevat geen enkele argumentatie met betrekking tot de COVID – 19 pandemie. 

Gezien het corona – virus nog altijd overheersend is in de wereld had de verwerende partij een 

nauwkeurig onderzoek moeten voeren aangaande deze epidemie. Het corona – virus is immers een 

buitengewone omstandigheid. 

 

Sinds begin 2020 wordt de wereld getroffen door het dodelijke en besmettelijke corona – virus. De 

impact van COVID – 19 is niet te schatten. Wereldwijd zijn er bijna 4.000.000 personen gestorven aan 

dit virus. 
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Op het moment dat de bestreden beslissing weg genomen, was de pandemie een algemeen welbekend 

feit, dit in tegenstelling tot het moment waarop het verzoek conform artikel 9bis van de Vreemdelingen-

wet werd ingediend. 

 

De verspreiding van het corona – virus is op heden een gevaar voor iedereen. De verwerende partij is 

hiervan op de hoogte. Het is ook om die reden dat het voor de verzoekende partij onmogelijk is om terug 

te keren naar Pakistan. Immers, de epidemie is een aan de verzoekende partij vreemde omstandigheid 

die het bijzonder moeilijk maakt om een aanvraag tot machtiging tot verblijf in te dienen via de 

diplomatieke of consulaire post in het buitenland. 

 

Om het corona – virus tegen te gaan werden er door de Belgische overheid een aantal maatregelen 

genomen. Zo worden niet – essentiële reizen ten stelligste afgeraden. Er blijft een negatief reisadvies 

gelden voor alle niet – essentiële reizen van en naar een rode zone (te consulteren op Pakistan | 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (belgium.be)). 

 

De humanitaire crisis heeft dus tot gevolg dat het voor de verzoekende partij onmogelijk is om terug te 

keren naar het land van herkomst om aldaar de humanitaire regularisatieaanvraag op basis van artikel 

9bis Vw. in te dienen. 

 

Daarenboven blijft ook de situatie in Pakistan zorgwekkend. Er is geen duidelijkheid over de verdere 

evolutie van het corona – virus, zodat een terugkeer van de verzoekende partij naar Pakistan een 

nefaste invloed kan hebben op zijn gezondheidssituatie, én dus ook een onmenselijke behandeling, in 

de zin van artikel 3 E.V.R.M., kan uitmaken. 

In Pakistan zijn de besmettingscijfers nog steeds zéér hoog. Het aantal mensen dat er volledig 

gevaccineerd is daarentegen laag: 

 

“According to the latest figures issued by the National Command and Operation Centre (NCOC), the 

number of positive cases has surged to 957,371 after the inclusion of 979 fresh infections during the 

said period. The country conducted 42,062 tests in the past 24 hours out of which 979 Pakistanis were 

tested positive for the disease. The COVID positivity ratio was recorded at 2.3% The number of active 

cases in Pakistan currently stands at 31,606. Overall 903,484 Pakistanis have recovered their health 

back from the COVID-19 pandemic, while 1,871 are still said to be critical. As of June 30, as many as 

12,641,654 people have been partially vaccinated against the deadly infection while 2,939,748 fully 

vaccinated, the NCOC said.” (stuk 3, Such Tv, ‘Pakistan records 27 more deaths, 979 fresh corona case 

within a day’, 30 juni 2021, te consulteren op Pakistan records 27 more deaths, 979 fresh corona case 

within a day - SUCH TV).  

 

Een vierde golf loert in Pakistan om de hoek.  

 

“While many countries are fearing third wave of coronavirus, Pakistan Federal Minister for Planning and 

Development Asad Umar on Friday warned that a fourth wave may occur in July if the standard 

operating procedures (SOPs) are not followed. The federal minister, who is also the chief of the National 

Command and Operation Centre (NCOC), said that the National Command and Operations Centre 

(NCOC) carried out an "artificial intelligence-based disease modelling analysis", which suggests that in 

the absence of "strong SOP enforcement and continued strong vaccination program," a fourth Covid-19 

wave is likely to emerge in Pakistan.” (stuk 4, Khaleej Times, ‘Fourth wave of Covid – 19 could hit 

Pakistan, minister warns’, 26 juni 2021, te consulteren op Fourth wave of Covid-19 could hit Pakistan, 

minister warns (msn.com), de verzoekende partij zet vet) 

 

Ook België blijft bijzonder waakzaam ten aanzien van mensen die in Pakistan hebben verbleven én naar 

België wensen af te reizen. Zo werd er onlangs een lijst goedgekeurd van 27 landen waarbij er voor 

personen die hier niet wonen een inreisverbod geldt. Pakistan staat ook op deze lijst: 

 

Daarom werd een lijst goedgekeurd van 27 landen. Belgen die daaruit terugkeren, zullen nog steeds 

een verplichte quarantaine moeten naleven. Voor mensen die hier niet wonen, geldt er een inreisverbod. 

Er is wel een uitzondering voor diplomaten en mensen in bijvoorbeeld het transport, maar ook voor hen 

geldt een quarantaine. Op de lijst staan onder meer India, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Jordanië, 

Botswana, Qatar, Nepal, Bangladesh, Argentinië en Pakistan. 

(stuk 5, De Morgen, “Deze zomer inreisverbod uit 27 landen waar coronavirus nog sterk aanwezig is: 

ook Britten niet welkom, 18 juni 2021, te consulteren op Deze zomer inreisverbod uit 27 landen waar 

coronavirus nog sterk aanwezig is: ook Britten niet welkom | De Morgen). 
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Gelet op hetgeen hierboven werd uiteengezet is het corona – virus bijgevolg een buitengewone 

omstandigheid die het indienen van aanvraag op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

rechtvaardigt. Op z’n minst had de verwerende partij dit element verder moeten onderzoeken, zodat 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, in samenhang met de materiële motiveringsverplichting én de 

zorgvuldigheidsplicht wordt geschonden. Evenzeer is 

 

een schending van artikel 3 E.V.R.M., indien de verzoekende partij verplicht wordt terug te keren naar 

Pakistan om aldaar zijn aanvraag in te dienen, meer dan waarschijnlijk. De verzoekende partij zal in dit 

geval namelijk blootgesteld worden aan een reëel risico op besmetting.” 

 

2.19. Het volledige tweede middel is opgehangen aan het betoog dat de verwerende partij geen onder-

zoek heeft gevoerd met betrekking tot de Covid-19-pandemie die volgens verzoeker een buitengewone 

omstandigheid betreft. 

 

2.20. De in punt 1.1. bedoelde aanvraag bevindt zich in het administratief dossier. Hierin werd de Covid-

19-pandemie niet ontwikkeld als buitengewone omstandigheid. Noch artikel 9bis van de Vreemdelingen-

wet noch artikel 3 van het EVRM noch de aangehaalde beginselen van behoorlijk bestuur verplichten de 

verwerende partij om in het licht van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ambtshalve buitengewone 

omstandigheden op te werpen en te onderzoeken ten behoeve van de aanvrager van een verblijfs-

machtiging om humanitaire redenen. Het stond verzoeker vrij om zijn aanvraag aan te vullen met 

bijkomende buitengewone omstandigheden, quod non. De door verzoekers aangehaalde zorgvuldig-

heidsplicht geldt ook voor hem en hij is hierin tekort geschoten. Hij kan zijn eigen fout niet dienstig 

afwentelen op de verwerende partij.  

 

Het tweede middel is 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. Er dient derhalve geen uitspraak te worden 

gedaan over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

  

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 drieëntwintig september tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 


