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 nr. 265 675 van 16 december 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DE SCHUTTER 

Brusselsesteenweg 54 

2800 MECHELEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 27 september 2021 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 9 juni 2021 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt. 

 

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 8 november 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 november 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. DARESHPOERI, die loco advocaat B. DE SCHUTTER 

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 3 augustus 2019 dient de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf 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) in.  

 

1.2. Op 9 juni 2021 wordt de onder punt 1.1. vermelde aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is de 

bestreden beslissing, die luidt als volgt: 
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“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 03.08.2019 werd 

ingediend door : 

T., K. (..) (R.R.: xxxxxxxxxx) 

nationaliteit: Liberia 

geboren te Sineo County op X 

adres: (..) 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

Redenen: 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland (in casu te Abidjan in Ivoorkust). 

Betrokkene stelt onverwijderbaar te zijn en verwijst naar de mislukte repatriëringspoging uitgevoerd in 

2017. Betrokkene toont met deze verwijzing niet aan dat hij effectief onverwijderbaar is. De Belgische 

autoriteiten en de Liberiaanse vertegenwoordiging in België werkten samen om hem naar Liberia terug 

te brengen. Betrokkene werd in 2017 verwijderd van het Belgische grondgebied na het identificatie-

onderzoek uitgevoerd door de Liberiaanse vertegenwoordiging in de Benelux. Uit het administratief 

dossier van betrokkene blijkt dat in 2017 de Liberiaanse vertegenwoordiging in België geen nieuw 

paspoort kon afleveren. Betrokkene diende zich in 2017 te richten tot de autoriteiten in het land van 

herkomst of tot de Liberiaanse vertegenwoordiging in het Verenigd Koninkrijk (letterlijk: “… because the 

Mission at the time was not responsible for producing new passports…”). Betrokkene heeft nooit 

aangetoond dat hij met de documenten waarover hij beschikt (een kopie van een vervallen paspoort, 

zijn Liberiaans rijbewijs en een geboortecertificaat) de Liberiaanse vertegenwoordiging in het Verenigd 

Koninkrijk contacteerde teneinde een geldig paspoort te verkrijgen. Betrokkene nam, ondanks talloze 

betekende bevelen om het grondgebied te verlaten, geen enkel initiatief om naar het land van herkomst 

terug te keren. Uit het 2de interview met de Liberiaanse ambassade bleek dat hij effectief Liberiaan is 

(“… is indeed a Liberian”). T. (..) zou ook een typisch Liberiaanse naam zijn. De Liberiaanse autoriteiten 

in België deelden mee te moeten wachten op het officiële akkoord gegeven door de autoriteiten van 

Monrovia om betrokkene naar Liberia over te brengen. Betrokkene is onder escorte vertrokken op 

11.07.2017. Gezien betrokkene kon worden overgebracht naar Liberia mogen we veronderstellen dat 

het akkoord van de autoriteiten van Monrovia werd gegeven en hij in het bezit kon worden gesteld van 

een tijdelijk reisdocument (‘laissez-passer’). Bij aankomst in Liberia verklaarde betrokkene aan de lokale 

autoriteiten dat hij geen Liberiaan zou zijn, maar een Sierra Leonees. In het administratief dossier van 

betrokkene staat dat betrokkene niet weigerde te vertrekken vanuit Brussel, maar dat hij zich wel 

verzette in Liberia om er te blijven. De Belgische begeleiders stelden ook vast dat bij aankomst in 

Liberia 410 euro ontbrak waarover hij nochtans beschikte bij zijn vertrek uit Brussel. Betrokkene 

verklaarde niet hoe dat bedrag is kunnen verdwijnen. De lokale Liberiaanse ambtenaren van de Liberian 

Immigration Authority verklaren dat het document afgeleverd door de Liberiaanse autoriteiten niet 

rechtsgeldig zou zijn om hem de toegang tot het grondgebied toe te zeggen. De vaststelling van een 

dergelijke opvallende tegenstrijdigheid doet vermoeden dat betrokkene de lokale ambtenaren kon 

overtuigen hem geen toegang te verlenen tot zijn land van herkomst. Zijn eigen gedrag leidde ertoe dat 

hem de toegang tot het grondgebied door de lokale ambtenaren werd ontzegd. De Liberiaanse 

autoriteiten spreken en werken mekaar tegen. De ambassade van Liberia in België deed vervolgens nog 

een tussenkomst, maar zonder succes. Betrokkene verwijst enkel naar dit eenmalig incident dat plaats 

vond in 2017, nagenoeg 4 jaar geleden, waar hij zelf aan de basis lag van de weigering om hem tot het 

Liberiaanse grondgebied toe te laten. 

Betrokkene zijn algehele geloofwaardigheid werd zeer ernstig aangetast. Uit het administratief dossier 

van betrokkene blijkt dat hij op verschillende domeinen tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen 

heeft afgelegd. Hij verklaarde enerzijds documentloos te zijn aangekomen in België, terwijl hij aan de 

politie verklaarde met een paspoort naar België te zijn gekomen waarbij hij dit paspoort gedurende zijn 

verblijf in België verloor. Betrokkene legt verschillende verklaringen af wanneer hij Ivoorkust verliet. Hij 

verklaarde in 2003 naar Ivoorkust te zijn gereisd. Hij legt verschillende verklaringen af wanneer hij 

Ivoorkust verliet om (via Ghana) naar België te reizen (namelijk 2008, 2010 en 2011). Hij verklaarde dat 

hij uiteindelijk uit Ivoorkust vertrok omdat hij er werd beschouwd een huurling te zijn, beweringen die hij 

niet heeft kunnen aantonen. Ivoorkust, waar zich de Belgische ambassade bevindt tot wie hij zich dient 

te richten, is een land dat hem niet onbekend is gezien zijn jarenlange verblijf in dat land. Hij verklaarde 

niet naar Liberia terug te kunnen keren omdat hij Liberia niet zou kennen omdat hij er niet zou zijn 
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opgegroeid en er geen familie of vrienden zou hebben. Betrokkene bekleedde nochtans een relatief 

hoge militaire functie tijdens het Taylor-regime en was actief betrokken bij de burgeroorlog. Dat Liberia 

hem onbekend is, lijkt in dat opzicht dan ook zeer merkwaardig. Zijn moeder en zijn dochter verblijven 

nog steeds in Liberia. De Belgische asielinstanties oordeelden dat betrokkene, die in Liberia tijdens het 

Taylor-regime onverschoonbare misdaden pleegde, een intern verblijfsalternatief in Liberia had, voor 

zover zijn aangehaalde vervolgingsfeiten geloofwaardig zouden geweest zijn, namelijk Sinoe county, 

wat zijn moeder hem ook had aangeraden. Gezien zijn toen relatief jonge leeftijd en zijn vaardigheden 

als verkoper had hij er, als voormalige lijfwacht van president Taylor, een nieuw bestaan kunnen 

uitbouwen. Hij wees dit af omdat hij er zogezegd niemand kende. Een vrees voor vervolging maakte hij 

niet aannemelijk en de subsidiaire bescherming werd hem niet toegekend. 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dient betrokkene zijn beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel 

bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. 

De algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 

EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Betrokkene brengt 

geen enkele concrete indicatie aan dat hij actueel een reëel risico zou lopen op het lijden van ernstige 

schade. Sinds 2003 is er in Liberia geen sprake meer van willekeurig geweld in het kader van een 

gewapend conflict. Betrokkene wist dat zijn verblijf in België slechts voorlopig werd toegestaan. 

Betrokkene wist dat hij België diende te verlaten toen zowel de asielprocedure als zijn 4 aanvragen om 

verblijfsgemachtigd te worden omwille van medische redenen (art. 9ter) werden afgewezen. Betrokkene 

betekende meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten en zelfs een inreisverbod. 

De elementen van integratie (dat hij Nederlandse taallessen zou hebben gevolgd, dat hij een cursus 

maatschappelijke oriëntatie volgde, dat hij door enkele getuigen omschreven wordt als een zeer 

vriendelijke en behulpzame persoon, dat hij bij gebrek aan verblijfspapieren geen werkgevers kan 

overtuigen hem te werk te stellen maar dat hij wel degelijk werkbereid 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 december 2009, nr. 198.769). 

Terzijde kan ook worden opgemerkt dat er ook contra-indicaties van integratie aanwezig zijn in het 

dossier waaronder het besturen van een voertuig zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, zijn 

betrokkenheid bij een vechtpartij, het bezit en gebruik van verdovende middelen, zijn asociaal gedrag in 

het gesloten centrum te Merksplas zoals blijkt uit de gedragsfiche van 08.05.2017 (woordenwisselingen, 

vechtparij, sigaretten roken in ruimtes waar dat verboden is,…). 

Niets verhindert betrokkene om terug te keren en via de reguliere weg (via de ambassade in Ivoorkust) 

een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. Het staat betrokkene vrij hiertoe 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 

niets meer zou hebben om te kunnen overleven niet aanvaard worden als een buitengewone 

omstandigheid. Betrokkene heeft trouwens een dochter in Liberia. Zijn partner was mevrouw M. C. (..) 

en samen hadden ze een dochter: T. A. A. B. (..) geboren op 05.08.2002 in Monrovia. Zijn partner verliet 

het gezin volgens zijn verklaringen 6 maanden na de geboorte van hun dochter. Mijnheer zou 

vervolgens samen met zijn moeder zijn dochter hebben opgevoed. De dochter werd later volgens zijn 

verklaringen overgebracht naar SOS Children in Monrovia waar ze kon verblijven tot ze 18 jaar werd. 

Zonder tegenbericht zou zijn moeder nog steeds in leven zijn. Hij heeft 2 stiefzussen 

(gemeenschappelijke moeder) en nog een zus en een broer of 2 zussen die in de Verenigde Staten van 

Amerika zouden verblijven van wie hij financiële steun zou ontvangen hebben (verklaring op 

20.06.2018). Betrokkene verklaarde dat hij van 1990 tot 1997 eveneens in de Verenigde Staten van 

Amerika zou hebben verbleven. Betrokkene heeft niet aangetoond onverwijderbaar te zijn en het feit dat 

hij nog steeds niet terug keerde naar zijn herkomstland is een gevolg van zijn eigen verzet daartegen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.In een enig middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 
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“Enig middel : schending van het artikel 9bis van de wet van 15.12.1980, van de materiële 

motiveringsplicht, en van de artikelen 3 EVRM en 1 en 4 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie 

 

In de aanvraag van 03.08.2019 had verzoeker gemotiveerd waarom hij niet terug kon keren naar Liberia 

om de aanvraag verblijfsmachtiging in te dienen bij de Belgische diplomatieke post. Verzoekers 

advocaat stelde in de aanvraag: 

Als bewijs van de buitengewone omstandigheden die het voor hem bijzonder moeilijk maken om 

deze aanvraag bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland in te dienen, wijs ik 

er op dat mijn cliënt kennelijk onverwijderbaar is. 

Hij werd in 2016-2017 maandenlang vastgehouden met het oog op repatriëring. Na een interview 

met de Liberiaanse ambassade op 05.12.2016 (zie administratief dossier) leverde de ambassade 

uiteindelijk een travel certificate af waarmee de Liberiaanse autoriteiten uitdrukkelijk erkenden dat 

cliënt hun onderdaan is. 

Cliënt werd op 14.07.2017 op het vliegtuig gezet met het oog op repatriëring doch de 

grensautoriteiten hebben . Echter, de Liberian Immigration Authority op de luchthaven van Monrovia 

weigerde cliënt binnen te laten omdat deze identiteitsdocumenten (met name dus het travel 

certificate) als niet rechtmatig ("not legitimate”- stuk 5) werden beschouwd. Dit alles blijkt uit een 

verslag van de Liberiaanse ambassade in België aan de autoriteiten van Liberia (stuk 5). Daarnaast 

maakt de Liberiaanse ambassadeur in dit zelfde verslag nog gewag van een poging tot omkoping, 

waarvan de context geheel onduidelijk is. 

Ondanks het voorleggen van een travel certificate en ondanks de uitdrukkelijke erkenning van de 

ambassade dat cliënt de Liberiaanse nationaliteit heeft, kon hij dus toch niet worden uitgewezen 

naar Liberia. De Belgische autoriteiten hebben hem daarom teruggebracht naar België en hadden 

geen andere keuze dan hem vrij te laten, waarmee ook zij impliciet maar duidelijk erkend hebben 

dat cliënt onverwijderbaar is. 

Cliënt zit nu dus in limbo in België: hij kan niet verwijderd worden naar Liberia maar heeft tegelijk 

niet het recht om in België te verblijven en niets wijst er op dat hij eventueel naar een derde land kan 

om zich daar te vestigen. 

Deze toestand is niet houdbaar, en vormt op zich een schending van het artikel 3 EVRM als er geen 

oplossing wordt gevonden. De enige oplossing in casu lijkt de toekenning van een verblijf in België 

waardoor huidige aanvraag alleszins ontvankelijk moet worden verklaard. 

In de bestreden beslissing stelt verweerder: 

"Betrokkene na, ondanks talloze betekende bevelen om het grondgebied te verlaten, geen enkel 

initiatief om naar het land van herkomst terug te keren. Uit het 2de interview met de Liberiaanse 

ambassade bleek dat hij effectief Liberiaan is (“... is indeed a Liberia”). Tarpeh zou ook een typisch 

Liberiaanse naam zijn. De Liberiaanse autoritetien in België deelden mee te moeten wachten op het 

officiële akkoord gegeven door de autoriteiten van Monrovia om betrokkene naar Liberia over te 

brengen. Betrokkene is onder escorte vertrokken op 11.07.2017. Gezien betrokkene kon worden 

overgebracht naar Liberia mogen we veronderstellen dat het akkoord van de autoriteiten van 

Monrovia werd gegeven en hij in het bezit kon worden gesteld van een tijdelijk reisdocument 

(‘laissez-passer’). Bij aankomst in Liberia verklaarde betrokkene aan de lokale autoriteiten dat hij 

geen Liberiaan zou zijn, maar een Sierra Leonees. In het administratief dossier van betrokkene 

staat dat betrokkene niet weigerde te vertrekken vanuit Brussel, maar dat hij zich wel verzette in 

Liberia om er te blijven. De Belgische begeleiders stelden ook vast dat bij aankomst in Liberia 410 

euro ontbrak waarover hij nochtans beschikte bij zijn vertrek uit Brussel. Betrokkene verklaarde niet 

hoe dat bedrag is kunnen verdwijnen. De lokale Liberiaanse ambtenaren van de Liberian 

Immigration Authority verklaren dat het document afgeleverd door de Liberiaanse autoriteiten niet 

rechtsgeldig zou zijn om hem de toegang tot het grondgebied toe te zeggen. De vaststelling van een 

dergelijke opvallende tegenstrijdigheid doet vermoeden dat betrokkene de lokale ambtenaren kon 

overtuigen hem geen toegang te verlenen tot zijn land van herkomst. Zijn eigen gedrag leidde ertoe 

dat hem de toegang tot het grondgebied door de lokale ambtenaren werd ontzegd. De Liberianse 

autoriteiten spreken en werken mekaar tegen. De ambassade van Liberia in België deed vervolgens 

nog een tussenkomst, maar zonder succes. Betrokkene verwijst naar dit eenmalig incident dat 

plaats vond in 2017, nagenoeg 4 jaar geleden, waar hij zelf aan de basis lag van de weigering om 

hem tot het Liberiaanse grondgebied toe te laten.” 

Verweerder verwijt dus aan verzoeker dat de mislukte repatriëringspoging in juli 2017 aan verzoeker zelf 

te wijten is. Verzoeker betwist dit en wijst er op dat er in het administratief dossier geen enkel element 

aanwezig is dat de stelling van verweerder bevestigt, noch wat betreft de vermeende uitspraken van 

verzoeker als zou hij Sierra Leonees zijn, noch wat betreft de vermeende omkoping. 
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Zo is er geen PV opgemaakt door de escorterende politie-inspecteurs in het dossier aanwezig, noch 

enige andere rapportage van wat er gebeurde vanaf de aankomst in de luchthaven in Liberia, zodat 

verweerders bewering op geen enkele manier kunnen worden gestaafd. 

Het enige document dat verzoeker in het administratief dossier kon aantreffen is een brief van de 

Liberiaanse ambassade van 17.07.2017, van drie dagen na de terugkeer van verzoeker op het 

Belgische grondgebied, waarin deze bevestigt dat uit onderzoek voorafgaand aan de 

repatriëringspoging van 17.07.2017 blijkt dat verzoeker inderdaad dat de Liberiaanse nationaliteit heeft 

en waarin ze beschrijft dat er op 14.07.2017 een overleg was met vertegenwoordigers van verweerder 

waarin aan de ambassade werd meegedeeld dat verzoeker niet werd toegelaten op het Liberiaanse 

grondgebied omdat de documenten van verzoeker door de Liberiaanse grensautoriteiten beschouwd 

werden als niet legitiem (in de brief luidt het letterlijk: "He was denied as a result of the conclusion by the 

Liberian Immigration Authroity in Liberia that Mr. T. (..) documents wer not legtimate"). 

In de brief wordt voorts melding gemaakt van een beweerde ('alleged') poging tot omkoping was door 

verzoeker van de Liberiaanse grensambtenaren. 

Deze brief beschrijft louter de stelling die door verweerder aan de ambassade werd meegedeeld ("it was 

stated by the representatives"), maar het is nog steeds geen bewijs van deze feiten. 

In die zin schendt verweerder kennelijk de materiële motiveringsplicht, aangezien hij conclusies 

formuleert die niet kunnen worden afgeleid uit het administratief dossier. 

Verzoeker kan niet verklaren waarom hij bij aankomst in Liberia niet op het grondgebied werd 

toegelaten door de lokale grensambtenaren spijts hij inderdaad in het bezit was van documenten van de 

Liberiaanse ambassade waaruit bleek dat hij de Liberiaanse nationaliteit heeft. Verzoeker kan echter 

niet verantwoordelijk gehouden worden ten aanzien van verweerder voor de goede werking van de 

Liberiaanse autoriteiten. 

Verzoeker stelt met verweerder vast dat de Liberiaanse autoriteiten elkaar tegenspreken. Daardoor blijkt 

de stelling van verzoeker in zijn aanvraag, dat hij zich in een limbo situatie bevindt, terecht te zijn: spijts 

het gegeven dat verzoeker de Liberiaanse nationaliteit heeft wordt hij immers om onverklaarbare 

redenen niet toegelaten op het grondgebied. In de brief van de Liberiaanse autoriteiten van 17.07.2017, 

waarnaar hierboven al werd verwezen, engageert de ambassade zich overigens geenszins ertoe om 

verzoeker ook effectief terug te nemen. 

Zodoende heeft verzoeker bewezen zich in een limbo-situatie te bevinden: zijn land van nationaliteit 

aanvaardt hem niet op zijn eigen grondgebied, en in België heeft verzoeker evenmin een verblijfsrecht. 

Deze situatie maakt een onmenselijke en vernederende behandeling uit in de zin van het artikel 3 

EVRM : verzoeker is immers gedwongen tot een bestaan in de illegaliteit, waarbij hij in geen enkel land 

de rechten van een volwaardig onderdaan kan genieten, en waarbij hij in geen enkel land kan verblijven. 

Dat dergelijke situatie een schending uitmaakt van het artikel 3 EVRM , werd bevestigd door de Raad 

van State in zijn arrest van 23.09.1998 met nummer 75.896 (http://www.raadvst-consetat.be/), waarin 

deze stelt: 

"Qu'il résulte de l'ensemble des faits de la cause que l'acte attaqué, qui place une fois de plus le 

requérant en situation de séjour illégal en Belgique alors que le délégué du ministre de l'Intérieur 

savait, en le prenant, que le requérant ne pouvait se rendre régulièrement dans aucun autre pays, 

même celui dont il est originaire, constitue un traitement inhumain ou dégradant » 

Deze situatie maakt bovendien een schending uit van de artikelen 1 en 4 van het Handvest van de 

Grondrechten de Europese Unie (hierna: Handvest). De omstandigheid dat verzoeker gedwongen zou 

worden voortdurend in een onwettige situatie te verblijven, lijkt een mensonwaardige situatie. Het 

betekent dat hij nergens mag verblijven, nergens aanspraak kan maken op enige basisrechten, zodat hij 

onder andere niet kan werken, geen aanspraak kan maken op sociale uitkeringen (behalve dringende 

medische hulp volgens artikel 57 van de OCMW-wet van 08.07.1976), zodat hij de facto gedwongen 

wordt om een miserabel leven te leiden waarbij hij moet hopen op bijstand van private liefdadigheid in 

het beste geval, of dakloosheid en landloperij in het ergste geval. 

Deze situatie is bijgevolg in strijd met de menselijke waardigheid. Verzoeker verwijst terzake naar de 

stelling van Advocaat-Generaal BOT, in zijn advies aan het Hof van Justitie van de EU in de zaak 

Abdida (Conclusies van 4 september 2014 bijzaak C-562/13, Abdida), waarin hij op zijn beurt verwees 

naar rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op grond van de artikelen 2 en 3 

EVRM, waarin het Hof stelde dat een staat niet onverschillig en nalatig mag zijn t.a.v. de vreemdelingen 

die niet in de mogelijkheid is om te voorzien in de meest elementaire levensbehoeften, zoals voedsel, 

hygiëne en huisvesting en die zich daardoor in een situatie van ernstige ontbering en extreme armoede 

bevindt. Het Hof van Justitie heeft de stelling van BOT grotendeels gevolgd. 

Het feit dat deze mislukte repatriëringspoging intussen al bijna vier jaar geleden plaatsvond, doet geen 

afbreuk aan het bovenstaande. Er is immers geen enkele indicatie dat verzoeker nu wel aanvaard zou 

worden in Liberia, zelfs indien hij alle documenten i.v.m. zijn identificatie en zijn terugreis zou verkrijgen 

via de instanties van Liberia in België en/of het Verenigd Koninkrijk. In 2017 liep het immers ook zo, en 
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waren er zelfs op voorhand duidelijke diplomatieke afspraken gemaakt om verzoeker over te dragen aan 

de Liberiaanse autoriteiten, en dan nog mislukte deze poging. Verzoeker werd na deze mislukte poging 

zelfs in vrijheid gesteld, waarmee verweerder impliciet maar duidelijk erkende dat er geen perspectief 

meer bestond om verzoeker te verwijderen. Verzoeker kan dus moeilijk verweten worden geen eigen 

inspanningen te leveren nu immers gebleken is dat deze inspanningen, zelfs indien ze succesvol zijn, er 

niet zullen toe leiden dat hij toegelaten zal worden op het grondgebied van Liberia. 

In elk geval blijkt verzoekers stelling, dat hij in de onmogelijkheid is om terug te keren naar zijn 

herkomstland, om de aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen van daaruit, allerminst te zijn 

weerlegd door verweerder. Zodoende is er alleszins een schending van het artikel 9bis 

Vreemdelingenwet aangetoond.”  

 

2.2. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van 

de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct 

heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

2.3. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

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

Minister of zijn gemachtigde. 

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

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

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

 

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

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

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

worden afgegeven. 

(…)” 

 

Als algemene regel geldt dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven door 

een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 

bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. In buitengewone 

omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn 

verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn om het niet 

aanvragen van de machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het 

buitenland te rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 

 

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

verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een 

verblijfsmachtiging te verkrijgen. De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet houdt met 

andere woorden een dubbel onderzoek in: 

 

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

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

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

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

aanmerking worden genomen; 

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

dan drie maanden in het Rijk te verblijven. Desbetreffend beschikt de staatssecretaris over een ruime 

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

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

regelmatig was ingediend, te weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden 

ingeroepen om de aanvraag van de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. 

 

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

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

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

 

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

buitengewone omstandigheden die verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom 

zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in het land van oorsprong heeft ingediend, niet werden 

aanvaard of bewezen. 

 

2.4. Uit de aanvraag op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet die de verzoekende partij op 3 

augustus 2019 heeft ingediend blijkt dat zij als reden waarom zij de aanvraag niet in het herkomstland 

kan indienen in essentie stelde dat zij kennelijk onverwijderbaar is. Zij wijst daarbij meer specifiek op het 

feit dat zij op 14 juli 2017 op het vliegtuig werd gezet doch dat de Liberiaanse autoriteiten op de 

luchthaven van Monrovia weigerden haar binnen te laten omdat de gebruikte identiteitsdocumenten als 

niet rechtmatig werden beschouwd. De Belgische autoriteiten hebben haar dan terug mee naar België 

genomen en haar vrijgelaten, waarmee zij ook impliciet erkend hebben dat zij onverwijderbaar is.  

 

In de bestreden beslissing wordt aangaande de door de verzoekende partij aangehaalde 

onverwijderbaarheid als volgt gesteld: 

 

“De Belgische autoriteiten en de Liberiaanse vertegenwoordiging in België werkten samen om hem naar 

Liberia terug te brengen. Betrokkene werd in 2017 verwijderd van het Belgische grondgebied na het 

identificatie-onderzoek uitgevoerd door de Liberiaanse vertegenwoordiging in de Benelux. Uit het 

administratief dossier van betrokkene blijkt dat in 2017 de Liberiaanse vertegenwoordiging in België 

geen nieuw paspoort kon afleveren. Betrokkene diende zich in 2017 te richten tot de autoriteiten in het 

land van herkomst of tot de Liberiaanse vertegenwoordiging in het Verenigd Koninkrijk (letterlijk: “… 

because the Mission at the time was not responsible for producing new passports…”). Betrokkene heeft 

nooit aangetoond dat hij met de documenten waarover hij beschikt (een kopie van een vervallen 

paspoort, zijn Liberiaans rijbewijs en een geboortecertificaat) de Liberiaanse vertegenwoordiging in het 

Verenigd Koninkrijk contacteerde teneinde een geldig paspoort te verkrijgen. Betrokkene nam, ondanks 

talloze betekende bevelen om het grondgebied te verlaten, geen enkel initiatief om naar het land van 

herkomst terug te keren. Uit het 2de interview met de Liberiaanse ambassade bleek dat hij effectief 

Liberiaan is (“… is indeed a Liberian”). T. (..) zou ook een typisch Liberiaanse naam zijn. De Liberiaanse 

autoriteiten in België deelden mee te moeten wachten op het officiële akkoord gegeven door de 

autoriteiten van Monrovia om betrokkene naar Liberia over te brengen. Betrokkene is onder escorte 

vertrokken op 11.07.2017. Gezien betrokkene kon worden overgebracht naar Liberia mogen we 

veronderstellen dat het akkoord van de autoriteiten van Monrovia werd gegeven en hij in het bezit kon 

worden gesteld van een tijdelijk reisdocument (‘laissez-passer’). Bij aankomst in Liberia verklaarde 

betrokkene aan de lokale autoriteiten dat hij geen Liberiaan zou zijn, maar een Sierra Leonees. In het 

administratief dossier van betrokkene staat dat betrokkene niet weigerde te vertrekken vanuit Brussel, 

maar dat hij zich wel verzette in Liberia om er te blijven. De Belgische begeleiders stelden ook vast dat 

bij aankomst in Liberia 410 euro ontbrak waarover hij nochtans beschikte bij zijn vertrek uit Brussel. 

Betrokkene verklaarde niet hoe dat bedrag is kunnen verdwijnen. De lokale Liberiaanse ambtenaren van 

de Liberian Immigration Authority verklaren dat het document afgeleverd door de Liberiaanse 

autoriteiten niet rechtsgeldig zou zijn om hem de toegang tot het grondgebied toe te zeggen. De 

vaststelling van een dergelijke opvallende tegenstrijdigheid doet vermoeden dat betrokkene de lokale 

ambtenaren kon overtuigen hem geen toegang te verlenen tot zijn land van herkomst. Zijn eigen gedrag 

leidde ertoe dat hem de toegang tot het grondgebied door de lokale ambtenaren werd ontzegd. De 

Liberiaanse autoriteiten spreken en werken mekaar tegen. De ambassade van Liberia in België deed 

vervolgens nog een tussenkomst, maar zonder succes. Betrokkene verwijst enkel naar dit eenmalig 

incident dat plaats vond in 2017, nagenoeg 4 jaar geleden, waar hij zelf aan de basis lag van de 

weigering om hem tot het Liberiaanse grondgebied toe te laten.” 

 

2.5. Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij op 10 november 2016 van 

haar vrijheid werd beroofd met het oog op verwijdering naar haar land van herkomst. Te dien einde 

startte de dienst vreemdelingenzaken de identificatieprocedure op om van de bevoegde autoriteiten de 
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nodige documenten te bekomen met het oog op repatriëring. Verzoekende partij werd door de 

Liberiaanse ambassade in België geïdentificeerd als Liberiaans onderdaan. De Liberiaanse ambassade 

leverde het nodige reisdocument af waarmee de verzoekende partij gerepatrieerd kon worden naar 

Liberia. Er blijkt voorts dat de dienst vreemdelingenzaken twee repatriëringspogingen moest afgelasten, 

een eerste keer wegens verzet van verzoekende partij om te vertrekken en een tweede keer omdat 

verzoekende partij daags voor de geplande repatriëring een verzoek tot internationale bescherming had 

ingediend. Na de negatieve beslissing inzake het verzoek tot internationale bescherming kon uiteindelijk  

de repatriëring gepland op 11 juli 2017 doorgang vinden en vertrok verzoekende partij onder escorte 

naar Liberia. Bij aankomst op de luchthave van Monrovia weigerden de lokale autoriteiten verzoekende 

partij toe te laten. Uit het “synthesedocument telefoongesprek” van 13 juli 2017 blijkt dat de federale 

politie aan dienst vreemdelingenzaken melding maakte van het volgende: “Betrokkene verklaarde bij 

aankomst in Liberia dat hij van Sierra Leone was. De autoriteiten daar ter plaatse weigerde hem te 

accepteren. Ambassade is nog tussengekomen, maar zonder succes. Betrokkene werd gisteren 

teruggestuurd.” Verder blijkt ook dat gemeld werd dat verzoekende partij in Brussel met 410 euro was 

vertrokken en bij vertrek in Monrovia geen geld meer op zak had. Het vermoeden wordt geuit dat 

verzoekende partij de plaatselijke immigratie omgekocht heeft.  

 

Verder blijkt uit een schrijven van de Liberiaanse ambassade van 17 juli 2017 dat deze bevestigt dat 

verzoekende partij geïdentificeerd werd als Liberiaans onderdaan en dat dientengevolge een 

“emergency travel document” werd afgeleverd ten einde verzoekende partij terug te sturen naar Liberia. 

De ambassade geeft voorts verslag van de vergadering tussen haarzelf en de dienst 

vreemdelingenzaken van 14 juli 2017, stellende dat de dienst vreemdelingenzaken haar erop gewezen 

heeft dat verzoekende partij teruggekeerd is naar Brussel omdat: 

 

-verzoekende partij de toegang ontzegd werd door de Liberiaanse immigratiedienst en daardoor 

teruggekeerd is naar België. De reden van weigering toegang was gebaseerd op het besluit dat de 

documenten van verzoekende partij niet rechtsgeldig waren. 

-er een vermoeden van omkoping werd geuit door de politie 

 

2.6. Zoals duidelijk blijkt betwist verzoekende partij niet dat zij een Liberiaans onderdaan is. Uit de 

gegevens zoals deze naar voren komen uit het administratief dossier, acht de Raad het geenszins 

kennelijk onredelijk dat de verwerende oordeelt dat uit de gebeurtenissen van 2017 niet kan afgeleid 

worden dat verzoekende partij effectief onverwijderbaar is. Inderdaad, zoals de verwerende partij terecht 

opmerkt in de bestreden beslissing, heeft de verzoekende partij zelf geen stappen ondernomen om de 

Liberiaanse vertegenwoordiging in het Verenigd Koninkrijk te contacteren om haar een geldig paspoort 

af te leveren. Uit algehele lezing van het administratief dossier komt naar voren dat verzoekende partij 

niet wenst terug te keren naar het herkomstland en zij alle mogelijke middelen aangrijpt om een 

gedwongen terugkeer te voorkomen. De Raad kan de verwerende partij volgen waar deze stelt dat uit 

de gebeurtenissen van 2017 geenszins kan blijken dat verzoekende partij effectief onverwijderbaar is. 

Verzoekende partij toont niet aan dat, indien zijzelf zich wendt tot de bevoegde Liberiaanse autoriteiten 

met het oog op terugkeer naar het herkomstland, deze haar de toegang zouden weigeren.  

 

2.7. Waar verzoekende partij stelt dat er geen proces-verbaal is in het administratief dossier over de 

gebeurtenissen in 2017, wijst de Raad erop dat het administratief dossier de weergave bevat van het 

telefonisch verslag van 13 juli 2017 tussen de federale politie en dienst vreemdelingenzaken. 

Daarenboven worden de bevindingen van de politie nog eens herhaald tijdens de vergadering die de 

dienst vreemdelingenzaken op 14 juli 2017 had met de Liberiaanse ambassade in België. Verzoekende 

partij maakt met haar betoog niet aannemelijk dat de politie een verkeerde weergave zou doen van de 

gebeurtenissen op 11 juli 2017. De Raad ziet ook niet in welk belang de politie daarbij zou hebben.  

 

Met haar betoog dat de verwerende partij met de overweging dat: “De Liberiaanse autoriteiten spreken 

en werken mekaar tegen” erkent dat zij onverwijderbaar is, gaat zij voorbij aan de algehele motieven 

van de bestreden beslissing waaruit blijkt dat de Liberiaanse ambassade een doorlaatbewijs voor 

verzoekende partij heeft afgeleverd maar dat de lokale Liberiaanse autoriteiten de toegang geweigerd 

hebben omdat “(verzoekende partij) de lokale ambtenaren kon overtuigen hem geen toegang te 

verlenen tot zijn land van herkomst. Zijn eigen gedrag leidde ertoe dat hem de toegang tot het 

grondgebied door de lokale ambtenaren werd ontzegd.” en dat “(verzoekende partij) enkel (verwijst) 

naar dit eenmalig incident dat plaats vond in 2017, nagenoeg 4 jaar geleden, waar hij zelf aan de basis 

lag van de weigering om hem tot het Liberiaanse grondgebied toe te laten.” Dit moet samengelezen 

worden met de bevinding van de verwerende partij dat “(verzoekende partij) heeft nooit aangetoond dat 

hij met de documenten waarover hij beschikt (een kopie van een vervallen paspoort, zijn Liberiaans 
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rijbewijs en een geboortecertificaat) de Liberiaanse vertegenwoordiging in het Verenigd Koninkrijk 

contacteerde teneinde een geldig paspoort te verkrijgen. (Verzoekende partij) nam, ondanks talloze 

bevelen om het grondgebied te verlaten, geen enkel initiatief om naar het land van herkomst terug te 

keren.”  

 

De vaststelling dat in 2017 de Liberiaanse autoriteiten elkaar tegenspraken, ingegeven door het gedrag 

van verzoekende partij, en daardoor een gedwongen terugkeer niet kon plaatsvinden, maakt geenszins 

dat verzoekende partij daarmee heeft aangetoond dat zij niet vrijwillig kan terugkeren naar het 

herkomstland, nu zijzelf geen enkele poging ondernomen heeft om haar nationale autoriteiten te 

contacteren met het oog op de afgifte van een geldig paspoort. Zij brengt geen enkel gegeven aan 

waaruit kan blijken dat – indien zijzelf zich wendt tot de Liberiaanse autoriteiten waarbij zij aangeeft 

terug te willen keren naar Liberia – deze haar desondanks de toegang zouden weigeren. Uit niks blijkt 

dat verzoekende partij dergelijke stappen ondernomen heeft en desondanks de toegang geweigerd 

werd. De Raad benadrukt daarbij dat het aan de vreemdeling toekomt het bewijs aan te leveren dat hij 

niet terug kan keren naar het herkomstland om aldaar de aanvraag in te dienen. In casu blijkt niet dat 

verzoekende partij dit heeft aangetoond.  

 

2.8. Waar verzoekende partij de aangevoerde schending van artikel 3 van het  EVRM en de artikelen 1 

en 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie lieert aan haar betoog inzake haar 

onverwijderbaarheid waardoor zij feitelijk gedwongen wordt verder illegaal in België te verblijven met alle 

gevolgen vandien, kan zij, gelet op de bespreking hoger, niet overtuigen.   

 

2.9. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien december tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT S. DE MUYLDER 

 


