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 nr. 273 546 van 1 juni 2022 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 17 januari 2022 heeft 

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

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 van 22 november 2021. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 4 februari 2022 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

 

Gelet op de beschikking van , waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 april 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

 Gehoord de opmerkingen van advocaat A. VALCKE, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. MISSEGHERS, 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 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 04.05.2020 werd 

ingediend en op data van 01.09.2020, 23.03.2021, 19.05.2021, 05.07.2021, 07.07.2021, 28.07.2021, 

20.07.2021 en 10.08.2021 werd geactualiseerd door : 
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D., I. S. […] 

nationaliteit: Guinee 

[…] 

 

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

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

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

verzoek onontvankelijk is. 

 

Redenen: 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

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

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

buitenland. 

 

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

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

op 03.11.2011 met een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire bescherming door de Raad 

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

grondgebied te verlaten en verbleef illegaal in België tot hij op 15.02.2012 een tweede asielaanvraag 

indiende. Deze asielaanvraag werd afgesloten op 13.07.2012 met een weigering van vluchtelingenstatus 

en van subsidiaire bescherming door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Betrokkene verkoos 

weerom geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien illegaal 

in België. De duur van de asielprocedures – namelijk net iets meer dan acht maanden voor de eerste en 

vijf maanden voor de tweede – was ook niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd 

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

verblijf. (Raad van State, arrest nr 89980 van 2.10.2000) 

 

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 verzoeker 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 beroept zich op artikel 8 EVRM ter bescherming van zijn recht op een gezins-en privéleven. 

Het klopt dat er een afweging dient gemaakt te worden tussen iemands privé-en gezinsleven en de 

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

herkomst. De verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post 

in het land van herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke scheiding, wat geen ernstig of moeilijk 

te herstellen nadeel met zich meebrengt. Verder stellen we vast dat betrokkene niet aantoont dat er sprake 

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

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

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

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

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

affectieve banden, wordt aangetoond. We stellen vast dat betrokkene niet aantoont dat er nog 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 voor de Rechten van de Mens oordeelt 

bovendien dat ‘de relaties tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 

zullen genieten zonder dat het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, 

naast de gewone affectieve banden’ (EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 

2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). We stellen vast dat betrokkene ter staving van zijn sociale banden een 

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

dat een tijdelijke terugkeer een schending van artikel 8 EVRM zou uitmaken. 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 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

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. 

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 

Guinee uitgesloten is (RVV arrest 232520 van 13 februari 2020). Een schending van artikel 8 EVRM blijkt 

dan ook niet. Wij merken tevens nog op dat de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post niet noodzakelijk leidt tot een definitieve verwijdering. Zij heeft enkel tot 

gevolg dat betrokkene tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik 

dat hij voldoet aan de in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. De tijdelijke scheiding met het oog op 

het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het 

gezins-en privéleven van betrokkene niet in die mate dat er sprake zou zijn van een schending van artikel 

8 EVRM (EHRM 19 februari, Gul/Zwitserland, 22 EHRM 228; EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, 

M.E.v.Zweden, par.100). Volledigheidshalve merken wij nog op dat in zijn arrest d.d. 27.05.2009 de Raad 

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

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

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

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 22 

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

 

Betrokkene beroept zich op artikel 23 van de universele verklaring van de rechten van de mens, op artikel 

6 van het Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (met name het recht 

op arbeid) en op artikel 1 van het Europees Sociaal Handvest (recht op arbeid). Echter, we stellen vast 

dat betrokkene dit punt niet verder verduidelijkt of concretiseert. Betrokkene toont niet op welke wijze de 

ingeroepen artikels geschonden zouden worden door een tijdelijke terugkeer naar Guinee. 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. We merken bovendien nog op dat huidige 

beslissing hem de mogelijkheid om te werken in België niet ontzegt. Evenmin verhindert huidige beslissing 

betrokkene om elders werk te aanvaarden of economisch actief te zijn. Betrokkene kan zich dan ook niet 

dienstig op de aangehaalde bepalingen beroepen. Dit element kan dan ook niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheid. 

 

De verzoeker voert tevens de schending aan van de artikelen 4, 7, 15, 24 en 33 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie. Het Handvest, zoals gesteld in artikel 51, is evenwel enkel van 

toepassing in zoverre Unierecht ten uitvoer wordt gelegd, wat het geval is wanneer een nationale regeling 

binnen het toepassingsgebied van het Unierecht valt (HvJ 26 februari 2013, C-617/10, Akerberg, § 21), 

zodat er een aanknopingspunt met het Unierecht dient te zijn, terwijl huidige beslissing, die genomen werd 

in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, dat geen omzetting vormt of toepassing is van 

Unierecht, noch anderszins aanknoopt bij het Unierecht (zie infra), niet valt binnen de werkingssfeer van 

het Unierecht (cf. HvJ 26 februari 2013, C-617/10, Akerberg, §§ 22-23). Bijgevolg is het Handvest in deze 

niet van toepassing. (RVV, arrest nr 246626 van 22 december 2020)   

 

Betrokkene beroept zich op het respect voor het hoger belang van het kind zoals beschermd door artikel 

24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en door artikel 22bis van de Belgische 

grondwet. Echter, we stellen vast dat betrokkene niet aantoont dat hij kinderen heeft. Evenmin blijkt dit uit 

de studie van het administratief. Aangezien betrokkene geen kinderen heeft, kan hij zich ook niet op hun 

hoger belang beroepen. 

 

Betrokkene beroept zich op de coronarestricties als buitengewone omstandigheid omdat hierdoor de 

mobiliteit aan banden gelegd zou worden waardoor internationale verplaatsingen onmogelijk zouden zijn. 

Vooralsnog moet de corona-pandemie echter worden beschouwd als een probleem van tijdelijke aard 

waarvan kan worden verondersteld dat deze ooit voorbijgaat. Verzoeker maakt ook niet aannemelijk dat 

de reisbeperkingen van die aard zijn dat hij onmogelijk zou kunnen terugkeren naar het land van herkomst 

(RVV, arrest nr 246450 van 18 december 2020). Zo toont hij bijvoorbeeld niet aan dat er geen vluchten 

zijn of dat zijn reis als een niet-essentiële verplaatsing zou worden beschouwd, te meer gelet op de 

verplichting om uitvoering te geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten (RVV, arrest nr 245338 

van 1 december 2020). Volledigheidshalve merken we op dat uit de informatie van de FOD Buitenlandse 

Zaken blijkt dat reizen naar Guinee mogelijk is mits het aanvragen van een visum. We benadrukken 

bovendien dat de terugkeer van betrokkene naar het land waarvan hij de nationaliteit heeft, een andere 

situatie uitmaakt dan het uitvoeren van toeristische reizen of andere niet-essentiële reizen van personen 

naar een ander land dan het land waar zij gewoonlijk en rechtmatig verblijven (RVV, arrest nr 251314 van 
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22.03.2021). Betrokkene toont niet aan dat hij als Guineese onderdaan vruchteloze pogingen heeft 

ondernomen om naar Guinee terug te keren om volgens de gewone procedure zijn aanvraag in te dienen. 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de coronacrisis in zijn geval een buitengewone 

omstandigheid uitmaakt die rechtvaardigt dat de verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet in België ingediend moet worden (RVV arrest 241788 van 30 september 2020). 

 

Betrokkene beroept zich op het vertrouwensbeginsel dat zou inhouden dat het bestuur de bij een 

rechtsonderhorige gewekte verwachtingen zo mogelijk dient te honoreren. Betrokkene wijst in dit kader 

de instructies van 19 juli 2009 die weliswaar vernietigd zouden zijn maar zouden blijven gelden voor 

iedereen die eraan voldoet en dat er rekening gehouden dient te worden met de achterliggende filosofie 

van deze instructies. 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 geen afbreuk doen, daar 

onze diensten de wet en de rechterlijke beslissingen dienen 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) (RVV, arrest nr 229048 van 20.11.2019). Dit element kan 

dan ook niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid. 

 

Wat betreft de verwijzing naar de wet van 22.12.1999; dit was een enige en unieke operatie, de criteria 

voor machtiging tot verblijf vermeld in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot 

machtiging tot verblijf op grond van art. 9 van de wet van 1980.  Het feit dat betrokkene een arbeidscontract 

voorlegt en hier zeer recent nog tewerkgesteld was, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid daar een tewerkstelling enkel werd toegestaan zolang zijn asielprocedure niet was 

afgesloten. Vermits de asielprocedure werd afgesloten op 13.07.2012 verviel op dat ogenblik tevens zijn 

officiële toestemming om betaalde arbeid te verrichten op het Belgisch grondgebied. Zij had enkel als doel 

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

betrokkene een verblijfsvergunning wenst te verkrijgen omdat hij alhier wenst te werken, dient hij hiertoe 

de nodige vergunningen via de geijkte weg aan te vragen. 

 

Betrokkene beroept zich nadrukkelijk op zijn elementen van lang verblijf en integratie als buitengewone 

omstandigheid. Echter, deze elementen kunnen niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheid 

aangezien zij behoren tot de gegrondheid, wat in overeenstemming is met de vaste rechtspraak van de 

Raad van State. Onder meer in arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 oordeelde de Raad van State 

immers dat “omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het verblijf in 

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

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

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

2014, nr. 10.943 (c)). De Raad wijst er in dit verband op dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen integratie 

als buitengewone omstandigheid kan worden aanvaard, namelijk wanneer het gaat om activiteiten van 

algemeen belang waarbij de verplichting om de aanvraag in het herkomstland in te dienen aanleiding zou 

hebben gegeven tot het verbreken van engagementen die reeds waren aangegaan ten aanzien van 

publieke overheden of andere partners van de culturele en verenigingswereld. De verzoekende partij 

maakt niet aannemelijk dat hij door een terugkeer naar het land van herkomst engagementen van 

algemeen belang zou verbreken. Het feit dat een vreemdeling een aanvraag om machtiging tot verblijf 

moet indienen via de Belgische diplomatieke of consulaire post impliceert ook geenszins dat zijn banden 

met België teloorgaan of dat gegevens die wijzen op een integratie plotseling niet langer zouden bestaan 

(RVV, arrest 229745 van 3 december 2019). Volledigheidshalve merken we op dat het louter langdurig 

verblijf in een land niet aantoont waarom het voor betrokkene zeer moeilijk of zelfs onmogelijk zou zijn om 

de aanvraag in te dienen in het land van herkomst. Het niet voldoen aan de wettelijke verplichting om het 

grondgebied te verlaten en het bijgevolg zelf verantwoordelijk zijn voor de situatie van langdurig verblijf is 

voldoende reden om het lange verblijf niet te aanvaarden als buitengewone omstandigheid. Betrokkene 
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was er steeds van op de hoogte dat hij zich in illegaal verblijf bevond en dat hij het grondgebied diende te 

verlaten waardoor hij zelf verantwoordelijk is voor het langdurig verblijf. Dit element kan dan ook niet 

aanvaard worden als buitengewone omstandigheid aangezien betrokkene wist dat hij het land diende te 

verlaten maar heeft nagelaten hiertoe de nodige stappen te ondernemen waardoor hij dus zelf 

verantwoordelijk is voor de situatie van langdurig verblijf (RVV, arrest nr 248733 van 05 februari 2021). 

 

De elementen van lang verblijf en integratie (met name het feit dat betrokkene sinds 2011 in België zou 

verblijven, dat hij dus al meer dan negen jaar in België zou verblijven, dat hij duurzaam lokaal verankerd 

zou zijn, dat hij ingeburgerd zou zijn, dat hij sterke stappen gezet zou hebben naar integratie toe, dat hij 

goed Nederlands zou spreken, dat hij zijn steentje zou willen bijdragen aan de maatschappij door ook als 

vrijwilliger te gaan werken, dat hij een groot sociaal netwerk zou hebben, dat hij een ruime vrienden-en 

kennissenkring zou hebben, dat hij ondervoorzitter zou zijn in een voetbalclub, dat hij de nodige 

Nederlandse taallessen gevolgd zou hebben, dat hij werkbereid zou zijn, dat hij zijn werkbereidheid zou 

aantonen, dat hij zijn uiterste best zou doen om zich te integreren in de maatschappij, dat hij de kans zou 

nemen om bij te leren en door te groeien, dat hij zijn Guineese rijbewijs voorlegt evenals een voorstel tot 

arbeidsovereenkomst d. 23.02.2020, een arbeidsovereenkomst .22.06.2020, een opleidingsattest 

‘tremplin pour la formation’ dd. 26.04.2011,een deelnameattest aan ‘toekomstoriëntering’ van het CAW 

dd. 20.11.2013, een diploma Nederlandse conversatielessen voor schooljaar 2012-2013, twee 

getuigschriften Nederlandse conversatieklas dd. 20.06.2014, een tiental getuigenverklaringen, zijn 

Guinese diploma’s, zijn loonfiches van 2020 en 2021, een verklaring van zijn werkgever, een brief inzake 

zijn mutualiteitsbijdrage en bijhorende factuur, een arbeidsovereenkomst voor buitenlandse werknemers 

dd. 06.07.2021 en een attest van vrijwilligerswerk in de zomer van 2021) kunnen niet als buitengewone 

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

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

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het enig middel luidt als volgt: 

 

“Schending van het artikel 9bis Vreemdelingenwet ; 

Schending van het artikel 62 Vreemdelingenwet - materiële en formele motiveringsverplichting ; 

Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen ; 

Schending van de zorgvuldigheidsbeginsel ; 

Manifeste beoordelingsfout. 

Schending van het artikel 24 van het Handvest betreffende de grondrechten van de Europese Unie;  

 

5.2. MOTIEVEN 

 

5.1. 

Motiveringsplicht 

 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

 

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. 

 

Overeenkomstig het artikel 62 van de Vreemdelingenwet moeten alle administratieve beslissingen met 

redenen omkleed worden. 

 

Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 bepalen dat de bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten 

worden gemotiveerd en dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende moet zijn. 

 

Uit de bestreden beslissingen dient te blijken dat de Dienst Vreemdelingenzaken met alle feitelijke 

overwegingen - de specifieke situatie van de betrokken persoon - heeft rekening gehouden. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in kennis 
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te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij 

kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710) . 

 

Dat de motieven deugdelijk moeten zijn. 

Er kan waargenomen worden dat de verweerster de verblijfsaanvraag van de verzoeker als onontvankelijk 

afwijst omdat er geen of onvoldoende buitengewone omstandigheden kunnen worden aangetoond 

waarom de betrokkene de aanvraag om de machtiging tot verblijf niet kunnen indien via de gewone 

procedure, namelijk via de diplomatieke post te Guinée. 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken een manifeste beoordelingsfout begaat. 

 

Zorgvuldigheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, redeliikheidsbeainsel 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de Staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het administratief 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

Het evenredigheidsbeginsel beoogt dat het bestuur in rechte en in feite een verantwoorde beslissing 

neemt. 

 

Het redelijkheidsbeginsel houdt in dat uit de opgegeven motieven de redenering van het bestuur moet 

blijken. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient, bij zijn uitoefening van zijn wettelijk toezicht, na 

te gaan of de (gemachtigde van de) Staatssecretaris bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van 

de juiste feiteliike gegevens. of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk 

onredeliik tot zijn besluit is gekomen. 

 

5.2. 

 

Buitengewone omstandigheden 

Buitengewone omstandigheden houden in dat het 'onmogelijk of bijzonder moeilijk' is om een 

verblijfsaanvraag voor België in te dienen vanuit het buitenland. 

(zie https://www.aRii.be/thema/verbliifsrecht-uitwiizing-reizen/humanitaire-regularisatie-9bis/wat-ziin-de- 

voorwaarden-voor-een-ontvankeliike-9bis-aanvraag/buitengewone-omstandigheden ) 

 

In hetgeen hierna volgt, zal duidelijk blijken dat de Dienst Vreemdelingenzaken niet op redelijke wijze kon 

besluiten dat er geen buitengewone omstandigheden aanwezig waren om de verblijfsaanvraag in België 

in te dienen en dat het derhalve onzorgvuldig en onredelijk is om te besluiten dat het indienen van de 

verblijfsaanvraag vanuit een diplomatieke post dient te gebeuren. 

 

Er zijn in tegenstelling tot wat de bestreden beslissing motiveert wel dergelijk buitengewone 

omstandigheden aanwezig die het bijzonder moeilijk maken om de verblijfsaanvraag voor de verzoeker 

niet vanuit België in te dienen. 

 

5.3. 

Annulotiebevoegdheid 

 

Uit de navolgende bespreking blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris bovenstaande 

verplichtingen en rechtsbeginselen met de voeten heeft getreden. 

 

Het weze duidelijk dat de verweerster op een onafdoende en onredelijke wijze rekening heeft gehouden 

met de specifieke individuele situatie van de verzoekende partij. Indien ze wel voldoende rekening 

gehouden had met de feitelijkheden, had ze immers tot een ander besluit gekomen. 

 

Dat de verweerster stelt dat de duur van de asielprocedures, doorlopen door de verzoeker, die net iets 

meer dan 13 maanden bedragen in totaal, niet als onredelijke lang kunnen worden beschouwd. 

Dat deze periodes bijgevolg geen recht op verblijf creëerden. 
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Dat de verzoeker hier niet mee eens kan zijn. 

Dat hij zich diepgeworteld heeft in de Belgische maatschappij. Hoewel deze feitelijkheid de gegrondheid 

van de beslissing betreft, dient deze toch reeds te worden opgeworpen bij de analyse van de 

ontvankelijkheid. Dat het bijna 12 jarige (!) verblijf in België toch deels als buitengewoon dient te worden 

beschouwd. 

 

5.4. 

 

Nopens het recht op aezins- en familieleven conform de artikelen 3 en 8 EVRM 

 

Dat de verweerster een standaardmotivering gebruikt door te stellen dat het verzoekschrift geen 

schending van het bovenstaande artikelen uitmaakt omdat de verzoeker dit niet zou hard maken en het 

bij een loutere bewering zou blijven. 

 

Het artikel 3 van het E.V.R.M, bepaalt: 

 

"Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of straffen." 

 

Het artikel 8 van het E.V.R.M. bepaalt: 

 

• "1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning 

en zijn correspondentie. 

 

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

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

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Dat er geen sprake zou zijn van nauwe banden in hoofde van de verzoeker en onder het artikel 8 EVRM. 

Dat hij geen kerngezin of familieleden heeft hier in België. 

 

Dat dit dient te worden tegengesproken door de verzoeker. 

 

Wat de eerste voorwaarde van artikel 8, tweede lid van het EVRM betreft, dient te worden opgemerkt dat 

de "inmenging van het openbaar gezag" bij de wet is voorzien, met name in de Vreemdelingenwet. Wat 

de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer te worden vastgesteld dat deze inmenging in casu minstens 

één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen nastreeft: de handhaving van de 

verblijfsreglementering door de overheid is immers een middel ter vrijwaring van 's lands openbare orde. 

Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als uitgangspunt dat het volgens een vaststaand principe 

van internationaal recht aan de Verdragsluitende Staten toekomt de openbare orde te verzekeren door, 

meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet-onderdanen te regelen. Hierbij dient echter te 

worden nagegaan of bij het uitvaardigen van de bestreden beslissing een juist evenwicht werd 

geëerbiedigd tussen de belangen van de verzoeker in het kader van de 

eerbied voor zijn gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische staat in het kader 

van de bescherming van de openbare orde anderzijds. 

 

Dat tevens dient te worden gewezen naar het artikel 74/13 Vw. dat uitdrukkelijk stelt dat de verweerster 

rekening dient te houden met de persoonlijke elementen van het dossier bij een verwijderingsmaatregel. 

 

Dat de rechtspraak van Uw Zetel tevens betaamt dat de verweerster in het licht van het artikel 74/13 Vw. 

een correct individueel onderzoek moet doen bij het nemen van een verwijderingsmaatregel. 

(RVV 130 247, 26 september 2014). 

Dat dergelijk individueel onderzoek en de afweging van de belangen tevens dient te worden gedaan bij 

het nemen van een beslissing die aanleiding kan geven tot dergelijke verwijderingsmaatregel. 

 

Hoewel de verzoeker ongehuwd is en geen kinderen heeft in België, bouwde hij wel duurzame relaties op 

in België. 

De vrienden die hij maakte is hij bij gebrek aan bloedverwanten gaan beschouwen als zijn familie. 
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Zo is hij nauw verbonden met de heer B. en mevrouw V.. 

Hij helpt hen graag en kan goed met hen praten. Ze vormen een emotionele steun voor hen. 

(zie het stuk 11) 

 

Ook de heer V. uit de liefde en de vriendschap van zijn kant uit via een brief. 

(zie het stuk 12) 

 

Hij kan tevens goed babbelen met de heer C. die in het verleden ook naar België kwam en zich diende 

aan te passen en te integreren. Omwille van hun soortgelijke achtergrond, ziet de verzoeker hem als een 

soort 'broer'. En hoewel deze geen bloedbroeder is, vormt hij wel een deel van zijn familie. 

(zie het stuk 14) 

 

De verzoeker heeft een sterke affectieve band met bovenstaande mensen. 

Indien hij hen niet had gehad, had hij geen 12 jaar in België verbleven in de eenzaamheid. 

Het is samen met hen dat hij zijn sociale identiteit wist te vormen in België. 

Deze voornoemde banden zijn wel degelijk intens. 

Dat het belang deze banden goed te onderhouden en te verzekeren zwaarder doorweegt dan de 

bescherming van de openbare orde. 

Dat de verzoeker verschillende pogingen heeft ondernomen om zijn verblijf in België te legaliseren. Dat 

hij dit per verzoekschrift 9bis Vw. in 2020 nogmaals poogde te doen. 

Dat de verweerster anderhalf jaar later opwerpt dat dit onjuist gebeurde. 

Dat de verzoeker in tussentijd sterkere relaties opbouwde en de levens verweven werden. 

 

Dat de onderstaande stelling door de verweerster niet kan worden aanvaard - zie het stuk 0 : 

relaties tussen volwassenen mei […] het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt 

aangetoond naast de gewone affectieve banden' (EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; 

EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk § 36). We stellen vast dat betrokkene ter staving van zijn sociale 

banden een tiental getuigenverklaringen voorlegt-Hieruit blijkt niet dat zijn netwerk van sociale banden 

van die orde is dat een tijdelijke terugkeer een schending van artikel 8 EVRM zou uitmaken. De normale 

binding die ontstaat met Belgie gedurende een precair verblijf alhier is op 

 

Dat de verzoeker van mening is dat deze beslissing een disproportionele inmenging in zijn familiaal leven 

zou uitmaken en dat zijn private belangen dienen te primeren op de door de verblijfsregeling beschermde 

belangen (RvS 12 januari 2005, nr. 1 39 107) 

 

Dat ook de UNHCR in haar richtlijnen oproept om soepel te zijn in de interpretatie van het concept familie. 

(Nota UNCHR, 04/06/1999, Refworld I Family Protection Issues) 

 

Dat bovendien niet alle motieven opgenomen werden door de verweerster in de beslissing zelf. Dat hierbij 

kan worden verwezen naar een arrest van de Raad van State dat naar analogie kan toegepast worden; 

 

"Het recht op eerbiediging van het privé-leven en het gezinsleven dat in art. 8.1. E.V.R.M. wordt bevestigd, 

kan door de Staten worden beperkt binnen de grenzen bepaald bij art. 8.2. van hetzelfde Verdrag. De wet 

past in het kader van dit lid. 

Hoewel de toepassing van deze wet op zichzelf geen schending van voornoemd art. 8 inhoudt, kan de 

uitvoering van een verwijderingsmaatregel, gelet op de omstandigheden, inderdaad in strijd met dit artikel 

blijken te zijn. 

Voor de toelating of de weigering van het buitengewone rechtsmiddel waarop art. 9bis van de 

Vreemdelingenwet recht geeft, is het op grond van een regel van voorzichtig bestuur vereist dat de 

overheid de evenredigheid beoordeelt tussen enerzijds het doel en de gevolgen van de in het 2e lid van 

de bepaling voorgeschreven bestuurlijke stap, en anderzijds zijn min of meer gemakkelijke haalbaarheid 

in het individuele geval en de ongemakken die met de uitvoering ervan gepaard gaan, en dan vooral de 

risico's waaraan de veiligheid van de verzoekers en de integriteit van hun gezinsleven zouden worden 

blootgesteld, als ze zich eraan onderwerpen" 

 

(Raad van State nr. 58.969, 1 april 1996 http://www.raadvst-consetat.be (7 januari 2000); Rev. Dr. Étr. 

1996, 742, T. Vreemd. 1997, 29) 

 

In casu is het duidelijk dat de afweging tussen het doel en de gevolgen enerzijds en de ongemakken, het 

recht op een gezinsleven anderzijds op een onevenredige wijze is gebeurd. 
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Dat de verzoeker bij een tijdelijke scheiding zijn persoonlijke levenssfeer zou moeten verlaten en 

gedwongen zou worden om alleen naar een land te gaan waarvan hij helemaal vervreemd is. 

Dat er wel degelijk sprake is van een buitengewone omstandigheid en dat de beslissing onontvankelijkheid 

en de verplichting af te reizen naar Guinée als disproportioneel moet worden beschouwd. 

 

5.5. 

 

Nopens de engagementen van de verzoeker binnen de Belgische maatschappij 

 

Zoals hierboven gesteld is de verzoeker een behulpzame man. 

Hij helpt de mensen wie hij graag ziet en hij als zijn familie beschouwt. 

 

Dat hij vrijwilligerswerk doet als lid van de vzw […] te Gent. Hij is naar zeggen van de leden van de vzw 

een zeer belangrijk figuur binnen de vereniging. 

(zie het stuk 17) 

 

De verzoeker is tevens ook een engagement aangegaan bij […] vzw te Lommel :  

 

[…] 

 

Bovendien heeft de verzoeker een voltijdse arbeidsovereenkomst voor arbeiders voor een onbepaalde 

tijd. (zie het stuk 18) 

 

Dat hij langdurige engagementen is aangegaan. Dat hij niet zomaar zijn werkplaats kan verlaten om te 

reizen naar Guinée, een land dat allerminst veilig is. 

 

Dat zijn recht op arbeid conform de artikelen 23 van de universele verklaring van de rechten van de mens 

en het artikel 6 van het internationale verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en het 

artikel 1 van het Europees Sociaal Handvest, zou worden geschaad. 

Dat hij zijn overeenkomst niet zou nakomen waardoor hij eventueel vreest zijn job kwijt te raken. Dat zijn 

recht op arbeid bij een gedwongen reis naar Guinée aan een zijden draadje zou hangen. 

 

Dat de verweerster hier echter geen rekening mee gehouden heeft omdat ze stelt dat de verzoeker enkel 

via de geijkte weg de nodige arbeidsvergunningen kan aanvragen. Dat hij sinds 2012 geen recht op arbeid 

meer heeft, omdat toen zijn asielprocedure werd afgerond. 

 

Dat de verzoeker naging of een gecombineerde vergunning kon worden verkregen. 

Dat dit niet mogelijk bleek daar hij op heden in illegaal verblijf verkeert. 

Dat de verzoeker dit betreurt daar hij allerminst de kans krijgt om zich te bewijzen en op zijn eigen benen 

te staan. Dat het zo onmogelijk gemaakt wordt om duurzame en werkgerelateerde relaties aan te gaan. 

Dat hij ondanks de onmogelijke situatie toch poogde het tegendeel te bewijzen.  

 

5.6. 

 

Nopens de integratie van de verzoeker 

 

Ten slotte wenst de verzoeker nog in te gaan op zijn integratie in België. 

Hoewel de integratie as such de gegrondheid van het verzoek betreft, zoals de verweerster ook stelt in 

de bestreden beslissing op pg. 3, moet bij de bepaling van de ontvankelijkheid toch rekening gehouden 

worden met de integratie. 

(zie de stukken 3-21) 

 

Dat de integratie een onderdeel van de gegrondheid betreft, maar de gegrondheid en de 

ontvankelijkheidsbeslissing erg met elkaar verweven zijn. 

Dat de verweerster wel degelijk dient rekening te houden met de goede en nauwe integratie, daar deze 

bijdraagt aan de buitengewone omstandigheid waarom de verzoeker niet kan afreizen naar Guinée om 

het verzoekschrift 9bis Vw. in te dienen bij de daar gelegen Belgische diplomatieke post. 

 

De integratie toont zijn enthousiasme ten aanzien van België en de vervreemding ten opzichte van het 

land van herkomst Guinée. 
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Door de band met België, gecreëerd door het jarenlange verblijf en inzet door de verzoeker, is de band 

met Guinée sterk verdund. 

 

5.7. 

 

Nopens de coronarestricties 

 

De verweerster stelt dat de coronapandemie en de restricties die erbij worden vergezeld, niet als een 

buitengewone omstandigheid kunnen worden gezien. Toch moet worden opgemerkt dat dergelijke 

wereldwijde pandemie wel degelijk buitengewoon is. 

 

Ze stelt daarbij ook dat dit een probleem van tijdelijke aard is. Ook hier moet worden opgemerkt dat de 

pandemie reeds 2 jaren onze levens beheerst. Telkens wanneer men denkt dat het virus onder controle 

is, wordt een nieuwe variant ontdekt. Op heden betreft dit de Omikronvariant. Wachten tot het virus 

volledig onder controle is, is als wachten op Godot. 

 

Dat de verzoeker niet zou kunnen aantonen dat hij meerdere malen, vruchteloos pogingen zou 

ondernomen hebben om naar Guinée te reizen om volgens de gewone procedure zijn aanvraag in te 

dienen en vervolgens niet aannemelijk maakt dat de coronacrisis in hun geval een buitengewone 

omstandigheid uitmaakt, zo stelt de verweerster in haar bestreden beslissing. 

(zie het stuk 0, pg 3) 

 

Dat de verzoeker volgens de verweerster gemakkelijk zou kunnen reizen naar Guinée omdat hij er de 

nationaliteit heeft. Het betreft dus geen loutere toeristische of een niet-essentiële reis. Dat reizen naar 

Guinée in hoofde van verzoeker aldus toegestaan en mogelijk is. 

 

Dat toch dient te worden opgemerkt dat de coronabesmettingen en -doden in Guinée sterk stegen 

afgelopen weken. 

- zie https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/fr/countries-and-

territories/guinea/:  

 

[…] 

 

Pat de covidpandemie en de verhoogde blootstelling aan het virus biidraagt tot de creatie van de 

buitengewone omstandigheid in hoofde van de verzoekers. 

 

5.8. 

 

Nopens de band met het land van herkomst en de vrees ten opzichte van Guinée 

 

Zoals eerder gesteld, is de verzoeker vervreemd van zijn land. Hij leefde reeds 12 jaren in een Westers 

land en nam de gebruiken en de levensstijl over. 

 

Hij vreest een terugkeer naar Guinée daar het land niet stabiel is en er recent (september 2021) een 

staatsgreep plaats vond. Dat de "Putschisten" het land in de macht hebben en zelfs de luchtgrenzen 

poogden te sluiten. - zie: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/05/staatsgreep-in-guinee/ 

 

Het land is instabiel en het wordt er niet altijd nauw genomen met de mensenrechten. - zie ook : 

https://hir.harvard.edu/will-guinea-slide-into-civil-war-interview/  

 

6. 

 

CONCLUDEREND 

 

Dat de verzoeker wel degelijk een privéleven heeft in België en duurzame banden onderhoudt met 

personen die hij als zijn familie beschouwt. Dat hij dit niet kan doen met bloedverwanten betekent niet dat 

bepaalde vrienden in België niet kunnen worden beschouwd als zijn kerngezin/familie. 

 

Dat hij niet alleen een affectieve relatie heeft met hen, maar er ook een wederzijdse hulp en bijstand 

bestaat. Dit betreft de dagdagelijkse zaken zoals boodschappen, bijstand bij verscheidene taken, het 

samenzijn etc. 
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Dat het reizen naar Guinée geen goed idee blijkt na de staatsgreep in september 2021. 

Dat het zich land in een onzekere en instabiele situatie bevindt. 

Dat het land bovendien te maken heeft met grote pieken wat betreft de covidpandemie. 

 

Dat het bijgevolg onaanvaardbaar zou zijn de verzoeker te laten afreizen naar een land waarvan niet met 

zekerheid kan worden gezegd dat het veilig is, zowel wat betreft het geweld, als het coronavirus. 

 

Dat de verzoeker zijn uiterste best heeft gedaan zich te integreren conform het artikel 9bis Vw. 

Dat de verweerster tot een ander besluit had dienen te komen en zou moeten geconcludeerd hebben dat 

het verzoek van de verzoeker gegrond is. 

 

Dat zij bij gevolg ook de ontvankelijkheid grondiger had moeten bekijken. 

 

Dat alle omstandigheden, hierboven beschreven, samen geleid hebben tot een buitengewone, moeilijke 

omstandigheid. 

 

Dat het verzoekschrift 9bis Vw. ingediend dd. 04/05/2020 als ontvankelijk moet worden verklaard.” 

 

2.2.1. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het begrip afdoende 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De motivering 

moet in dit opzicht dus draagkrachtig zijn, hetgeen wil zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, juist, 

niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig moet zijn (RvS 31 augustus 2009, nr. 195.654). 

De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde 

wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven 

moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden 

nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens 

correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, 

opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met 

een annulatieberoep te bestrijden. (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens; RvS 11 december 2015, 

nr. 233.222).  

 

Artikel 62, §2 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) legt evenzeer de plicht 

op om de beslissingen die voortvloeien uit de toepassing van de Vreemdelingenwet formeel te motiveren. 

Het komt de Raad toe om enkel de wettigheid van de motieven die zijn opgenomen in de bestreden 

beslissing te beoordelen. (RvS 11 december 2015, nr. 233.222) 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de totstandkoming van de bestreden beslissing 

is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

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

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

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De overheid is onder meer verplicht om zorgvuldig 

te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en de feitelijke en juridische aspecten van het 

dossier deugdelijk te onderzoeken, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen. (RvS 28 juni 2018, nr. 

241.985, ROELS) 

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel, wanneer een beslissing steunt op feitelijk 

juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die motieven 

en de inhoud van de beslissing. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen 

beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een 

marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het 

redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele 

redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931, VAN LAETHEM). 
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2.2.2. Met de bestreden beslissing wordt de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet beoordeeld. 

 

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 één 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 afhalen van de 

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

rechtvaardigen, kan de verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de mogelijkheid om in België een verblijfsmachtiging aan te vragen als 

uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De “buitengewone omstandigheden” 

strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een verblijf van meer dan drie maanden 

wordt verleend, maar om te verantwoorden waarom de aanvraag in België en niet in het buitenland wordt 

ingediend. Het betreft omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de vreemdeling naar zijn land van 

oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van een aanvraag tot machtiging tot 

verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken. Een aanvraag, ingediend op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet, vereist dus vanwege de overheid een dubbel onderzoek :  

 

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 bekomen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard; 

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 bevoegde minister over een ruime 

appreciatiebevoegdheid.  

 

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

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het 

buitenland in te dienen. Hij dient met andere woorden aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk is 

terug te keren naar zijn land van oorsprong of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er 

zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen. Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin het 

ingeroepen beletsel precies bestaat. 

 

2.2.3. De bestreden beslissing verklaart de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. In casu is dus de vraag aan de orde of de verwerende partij op 

deugdelijke wijze kon oordelen dat verzoeker niet afdoende aannemelijk heeft gemaakt dat het voor hem 

onmogelijk, dan wel bijzonder moeilijk is om de aanvraag te doen vanuit zijn land van oorsprong of het 

land waar hij gemachtigd is te verblijven. 
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Het uitgangspunt bij deze beoordeling is de aanvraag die werd ingediend en de daarin aangevoerde 

elementen. Immers, de bewijslast bij het indienen van zulk een aanvraag rust op de aanvrager, die alle 

gegevens moet bijbrengen die de aanspraken die hij meent te kunnen maken kunnen staven. Bovendien 

zou de Raad zijn bevoegdheid overschrijden indien hij rekening zou houden met elementen die niet aan 

de verwerende partij werden voorgelegd in de loop van het besluitvormingsproces. Voor de beoordeling 

van de wettigheid van een bestuurshandeling moet de Raad zich plaatsen op het ogenblik van het nemen 

van die bestuurshandeling, rekening houdend met de op dat moment voorhanden zijnde feitelijke en 

juridische gegevens (RvS 26 maart 2013, nr. 222.999). 

 

2.2.4. Verzoeker betoogt dat er weldegelijk sprake is van buitengewone omstandigheden en dat door het 

tegendeel te stellen in de bestreden beslissing, de verwerende partij onzorgvuldig en onredelijk heeft 

geoordeeld en een manifeste beoordelingsfout heeft gemaakt. 

 

Verzoeker wijst op zijn lang verblijf van bijna 12 jaar en zijn integratie in België, mede omwille van de duur 

van de behandeling van zijn asielprocedures en aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Hij meent dat de verwerende partij bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van de 

aanvraag rekening moet houden met de integratie van verzoeker, gezien de nauwe verwevenheid tussen 

beide fasen. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij heeft geoordeeld dat  het feit dat er een zekere 

behandelingsperiode is voor de afwikkeling van de procedures  aan verzoeker ipso facto geen recht op 

verblijf geeft. Verder wordt gesteld dat de door verzoeker aangevoerde elementen van lang verblijf en 

integratie niet als buitengewone omstandigheden aanvaard kunnen worden, aangezien ze behoren tot de 

gegrondheid van de aanvraag en niet in de ontvankelijkheidsfase worden behandeld. 

 

De Raad stelt vast dat het standpunt van de verwerende partij in lijn is met de rechtspraak van de Raad 

van State luidens dewelke omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking hebben op de lange duur van het 

verblijf in België, de lange duur van de asielprocedure, de goede integratie, het zoeken naar werk, het 

hebben van vele vrienden en kennissen, in beginsel de gegrondheid van de aanvraag betreffen en 

derhalve niet kunnen verantwoorden waarom deze in België, en niet in het buitenland, is ingediend (RvS 

9 december 2009, nr. 198.769).  

 

Verzoeker moet derhalve met concrete argumenten aantonen waarom daar in zijn specifieke geval anders 

over moet worden gedacht.  

 

Dit geldt des te meer nu de verwerende partij het daar niet bij heeft gehouden, maar ook heeft gemotiveerd 

dat een terugkeer naar het land van herkomst noch vanuit het perspectief van het familiaal leven noch 

vanuit dat van het privéleven een schending zou inhouden van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM), en wel 

als volgt: 

 

“Betrokkene beroept zich op artikel 8 EVRM ter bescherming van zijn recht op een gezins-en privéleven. 

Het klopt dat er een afweging dient gemaakt te worden tussen iemands privé-en gezinsleven en de 

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

herkomst. De verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post 

in het land van herkomst impliceert enkel een eventuele tijdelijke scheiding, wat geen ernstig of moeilijk 

te herstellen nadeel met zich meebrengt. Verder stellen we vast dat betrokkene niet aantoont dat er sprake 

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

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

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

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

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

affectieve banden, wordt aangetoond. We stellen vast dat betrokkene niet aantoont dat er nog 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 voor de Rechten van de Mens oordeelt 

bovendien dat ‘de relaties tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 

zullen genieten zonder dat het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, 

naast de gewone affectieve banden’ (EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 

2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). We stellen vast dat betrokkene ter staving van zijn sociale banden een 

tiental getuigenverklaringen voorlegt. Hieruit blijkt niet dat zijn netwerk van sociale banden van die orde is 
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dat een tijdelijke terugkeer een schending van artikel 8 EVRM zou uitmaken. 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. 

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 

Guinee uitgesloten is (RVV arrest 232520 van 13 februari 2020). Een schending van artikel 8 EVRM blijkt 

dan ook niet. Wij merken tevens nog op dat de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde 

diplomatieke of consulaire post niet noodzakelijk leidt tot een definitieve verwijdering. Zij heeft enkel tot 

gevolg dat betrokkene tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik 

dat hij voldoet aan de in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. De tijdelijke scheiding met het oog op 

het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het 

gezins-en privéleven van betrokkene niet in die mate dat er sprake zou zijn van een schending van artikel 

8 EVRM (EHRM 19 februari, Gul/Zwitserland, 22 EHRM 228; EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, 

M.E.v.Zweden, par.100). Volledigheidshalve merken wij nog op dat in zijn arrest d.d. 27.05.2009 de Raad 

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

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

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

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 22 

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

 

Verzoeker geeft toe dat hij ongehuwd is en geen kinderen heeft in België, maar verwijst naar duurzame 

relaties met personen met wie hij affectieve banden heeft en die hij als familie beschouwt. Hij verwijst naar 

richtlijnen van het UNHCR waarin wordt opgeroepen om soepel te zijn bij de interpretatie van het begrip 

familie. 

 

Zoals de verwerende partij terecht stelt,  heeft de bescherming die artikel 8 van het EVRM biedt 

hoofdzakelijk betrekking op het kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Verder 

heeft de verwerende partij er ook terecht op gewezen dat het het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens  (hierna: het EHRM) oordeelt 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). 

 

Verzoeker betoogt dat hij sterke affectieve banden met zijn vrienden heeft en legt ter staving hiervan 

enkele verklaringen van hen voor. Hij meent dat er naast deze affectieve banden ook een wederzijdse 

hulp en bijstand bestaat, met name dagdagelijkse zaken zoals boodschappen, bijstand bij verscheidene 

taken, het samenzijn etc. In de mate dat verzoeker hiermee alludeert op het feit dat er bijkomende 

elementen van afhankelijkheid aanwezig zijn, stelt de Raad vast dat verzoeker deze elementen niet heeft 

ingeroepen bij zijn aanvraag. De verwerende partij kon hier bijgevolg geen rekening mee houden, 

aangezien de bewijslast op verzoeker rust.  

 

Wat er ook van zij, het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en 

privéleven is niet absoluut. Aangezien verzoeker geen duurzaam verblijfsrecht heeft gehad in België, is 

er geen sprake van een inmenging en is een toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van 

het EVRM niet aan de orde. Er moet bijgevolg worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor 

de staat om hem op zijn grondgebied te laten verblijven zodat hij zijn privé- en gezinsleven aldaar kan 

handhaven en ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 

105). Zoals in de bestreden beslissing wordt gesteld, volgt uit de vaste rechtspraak van het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens dat een privéleven dat is uitgebouwd tijdens een illegaal of precair verblijf 

enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden aanleiding geeft tot een positieve verplichting onder artikel 8 

van het EVRM. Het is in die context overigens nog nuttig om erop te wijzen dat volgens de rechtspraak 

van het EHRM Staten het recht hebben om van vreemdelingen die een verblijfsrecht of verblijfsmachtiging 

wensen op hun grondgebied, te vereisen dat zij een passende aanvraag indienen in het buitenland. Staten 

hebben geen verplichting om vreemdelingen het resultaat van de behandeling van hun aanvraag op hun 

grondgebied te laten afwachten (EHRM, 9 oktober 2012, nr. 33917/12, Djokaba Lambi Longa vs. 

Nederland, par. 81; en EHRM, 3 oktober, nr. 12738/10, Jeunesse vs. Nederland, par. 101). 
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Verzoeker betwist de vaststelling van de verwerende partij dat hij niet aantoont dat er sprake is van 

dergelijke nauwe banden dat zij onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM zouden vallen. Hij 

herhaalt zijn voorgaande argumenten en benadrukt zijn sterke banden met bovengenoemde vrienden, dat 

hij samen met hen zijn sociale identiteit wist te vormen in België, dat hun levens verweven zijn en dat het 

belang deze banden goed te onderhouden en te verzekeren zwaarder doorweegt dan de bescherming 

van de openbare orde. Verzoeker betoogt dat hij bij een tijdelijke scheiding zijn persoonlijke levenssfeer 

zou moeten verlaten en gedwongen zou worden om alleen naar een land te gaan waarvan hij helemaal 

vervreemd is. Hij betoogt verder dat hij omwille van zijn langdurig aangegane engagementen niet kan 

reizen naar Guinee, omdat hij zijn werkplaats niet zomaar kan verlaten. Hij verwijst naar zijn 

vrijwilligerswerk bij twee verschillende vzw’s en naar een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 

duur die hij zou hebben.  

 

De Raad stelt vooreerst vast dat verzoeker zich vergenoegt met een aantal algemeenheden doch  in 

gebreke blijft om in concreto aan te tonen dat er sprake is van banden die meer verregaand zijn  dan de 

normale bindingen tijdens een precair verblijf en/of dat er sprake is van een reële afhankelijkheid ten 

opzicht van zijn sociaal netwetwerk die in zelfs in geval van een eventuele tijdelijke scheiding een 

schending van artikel 8 van het EVRM zou uitmaken. Waar hij thans in zijn verzoekschrift aanhaalt dat hij 

totaal vervreemd is van zijn land van herkomst, moet erop worden gewezen dat hij in zijn aanvraag 

weliswaar had gewezen op zijn lange verblijf in België, maar op geen enkel moment melding maakte van 

deze vervreemding en dat een zekere verblijfsduur op zich niet inhoudt dat een vreemdeling geen banden 

meer zou hebben in zijn land van herkomst.  Verzoeker toont met andere woorden niet aan dat hij omwille 

van uitzonderlijke omstandigheden niet tijdelijk zou kunnen terugkeren naar zijn land van herkomst om er 

een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. 

 

In de mate dat verzoeker nog wijst op elementen met betrekking tot (vrijwilligers)werk moet worden 

benadrukt dat, aangezien verzoeker nooit werd gemachtigd tot verblijf, hij er niet op kon vertrouwen dat 

hij hier zijn banden kon intensiveren en moest hij zich bewust zijn van het feit dat hij bij een negatieve 

beslissing ingevolge een verblijfsaanvraag diende terug te keren (EHRM 8 april 2008, Nnyanzi v. Verenigd 

Koninkrijk; EHRM 4 december 2012, Butt t. Noorwegen). Hij diende er dus van op de hoogte te zijn dat 

zijn verblijf slechts voorlopig was toegestaan in het kader van het onderzoek van zijn asielaanvragen en 

dat hij in geval van weigering het grondgebied zou moeten verlaten, zodat hij er niet op kon vertrouwen 

dat de relaties die hij tussen 2011 en heden opbouwde, zouden resulteren in een positieve verplichting 

voor de overheid. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM blijkt niet, en verzoeker toont evenmin aan dat de verwerende 

partij hierover onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft geoordeeld.  

 

Wat betreft de schending van het recht op arbeid conform het artikel 23 van de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens en het artikel 6 van het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en 

Culturele Rechten en het artikel 1 van het Europees Sociaal Handvest, stelt de Raad vast dat verzoeker 

niet ingaat op de motivering van de verwerende partij dat hij niet aantoont op welke wijze de ingeroepen 

artikelen geschonden zouden worden door een tijdelijke terugkeer naar Guinee. De Raad stelt inderdaad 

vast dat verzoeker niet heeft uiteengezet in zijn aanvraag waarom deze artikelen zouden worden 

geschonden. Wat er ook van zij: in de mate dat verzoeker meent dat zijn recht op arbeid bij een terugkeer 

naar Guinee in het gedrang zou komen aangezien hij zijn arbeidsovereenkomst niet zou kunnen nakomen 

en zo zijn job vreest kwijt te raken, moet in eerste instantie worden vastgesteld dat hij verder zelf stelt dat 

hij sinds 2012, nadat zijn asielprocedure werd afgerond, geen recht op arbeid meer heeft. Verder toont 

verzoeker niet aan dat het kennelijk onredelijk is van de verwerende partij om erop te wijzen dat verzoeker, 

indien hij wil werken, de nodige vergunningen via de geijkte weg moet aanvragen en dat de thans 

bestreden beslissing hem dus niet het recht ontzegt om te werken. Verzoekers kritiek dat hij geen 

gecombineerde vergunning kan verkrijgen omwille van zijn illegaal verblijf en dat het onmogelijk gemaakt 

wordt om duurzame en werkgerelateerde relaties aan te gaan, is in wezen dan ook gericht tegen de door 

de wetgever voorziene procedure inzake arbeidsmigratie en de eventueel daaruit voortvloeiende 

beslissingen, en is niet dienstig in het kader van de huidige procedure. 

 

Voorts betoogt verzoeker dat de wereldwijde coronapandemie weldegelijk een buitengewone 

omstandigheid uitmaakt. 

 

De verwerende partij schrijft hierover het volgende in de bestreden beslissing: 
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“Betrokkene beroept zich op de coronarestricties als buitengewone omstandigheid omdat hierdoor de 

mobiliteit aan banden gelegd zou worden waardoor internationale verplaatsingen onmogelijk zouden zijn. 

Vooralsnog moet de corona-pandemie echter worden beschouwd als een probleem van tijdelijke aard 

waarvan kan worden verondersteld dat deze ooit voorbijgaat. Verzoeker maakt ook niet aannemelijk dat 

de reisbeperkingen van die aard zijn dat hij onmogelijk zou kunnen terugkeren naar het land van herkomst 

(RVV, arrest nr 246450 van 18 december 2020). Zo toont hij bijvoorbeeld niet aan dat er geen vluchten 

zijn of dat zijn reis als een niet-essentiële verplaatsing zou worden beschouwd, te meer gelet op de 

verplichting om uitvoering te geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten (RVV, arrest nr 245338 

van 1 december 2020). Volledigheidshalve merken we op dat uit de informatie van de FOD Buitenlandse 

Zaken blijkt dat reizen naar Guinee mogelijk is mits het aanvragen van een visum. We benadrukken 

bovendien dat de terugkeer van betrokkene naar het land waarvan hij de nationaliteit heeft, een andere 

situatie uitmaakt dan het uitvoeren van toeristische reizen of andere niet-essentiële reizen van personen 

naar een ander land dan het land waar zij gewoonlijk en rechtmatig verblijven (RVV, arrest nr 251314 van 

22.03.2021). Betrokkene toont niet aan dat hij als Guineese onderdaan vruchteloze pogingen heeft 

ondernomen om naar Guinee terug te keren om volgens de gewone procedure zijn aanvraag in te dienen. 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de coronacrisis in zijn geval een buitengewone 

omstandigheid uitmaakt die rechtvaardigt dat de verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet in België ingediend moet worden (RVV arrest 241788 van 30 september 2020).” 

 

Verzoeker wijst op de grote pieken in coronabesmettingen en -doden en de verhoogde blootstelling aan 

het coronavirus in zijn land van herkomst. De Raad stelt echter vast dat verzoeker niet aantoont dat hij dit 

element heeft aangehaald in het kader van zijn aanvraag op grond van artikel 9bis, zodat hij ook niet 

aannemelijk maakt dat de verwerende partij ten onrechte heeft vastgesteld dat hij de coronamaatregelen 

enkel heeft aangehaald als zijnde elementen die het onmogelijk maakten om zich internationaal te 

verplaatsen. De verwerende partij kan dan ook niet worden verweten om geen rekening te hebben 

gehouden met de gezondheidssituatie in het land van herkomst.  

 

Daarnaast is verzoeker het niet eens met de stelling van de verwerende partij dat de coronapandemie 

een probleem is van tijdelijke aard waarvan kan worden verondersteld dat deze ooit voorbijgaat. Hij wijst 

op het feit dat de pandemie al twee jaar onze levens beheerst, er telkens een nieuwe variant wordt ontdekt 

en dat wachten tot het virus volledig onder controle is onredelijk is. Verzoeker gaat hiermee echter voorbij 

aan het feit dat hij moet aantonen dat het voor hem bijzonder moeilijk of onmogelijk is om terug te keren 

naar zijn land van herkomst om aldaar zijn aanvraag in te dienen. De verwerende partij wijst er immers 

op dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de reisbeperkingen van die aard zijn dat hij onmogelijk zou 

kunnen terugkeren naar het land van herkomst als Guinees onderdaan die de verplichting heeft om 

uitvoering te geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoeker laat deze argumentatie 

echter ongemoeid en toont niet met concrete argumenten aan dat de motivering van de verwerende partij 

niet deugdelijk is. Zijn verwijzing naar de mogelijkheid dat er nieuwe varianten zouden kunnen opduiken 

en dat niet zomaar kan worden gesteld dat het probleem van tijdelijke aard, is louter hypothetisch en doet 

überhaupt geen afbreuk aan de voormelde vaststelling dat niet is aangetoond dat hij niet zou kunnen 

reizen naar zijn land van herkomst.  

 

Verzoeker verwijst tot slot naar de vervreemding van zijn land van herkomst, de instabiele situatie na de 

staatsgreep in september 2021 en het feit dat het niet altijd nauw wordt genomen met de mensenrechten 

aldaar. Verzoeker vreest daarom voor een terugkeer. 

 

De Raad stelt vast, net als de verwerende partij in haar nota met opmerkingen, dat verzoeker deze 

elementen niet heeft ingeroepen in zijn aanvraag. De verwerende partij kon hier bijgevolg geen rekening 

mee houden, aangezien de bewijslast op verzoeker rust. In die optiek toont verzoeker niet aan dat de 

verwerende partij in strijd met artikel 3 van het EVRM zou hebben geoordeeld dat het motief dat verzoeker 

in casu enkel beweert dat artikel 3 van het EVRM is geschonden en dat dit niet kan volstaan aangezien 

verzoeker de algemene bewering niet toepast op de eigen situatie.  

 

Verzoeker concludeert zijn middel door te stellen dat de verwerende partij tot een ander besluit had dienen 

te komen en zou moeten geconcludeerd hebben dat de aanvraag van de verzoeker gegrond is. De Raad 

wijst ter volledigheid op het feit dat de thans bestreden beslissing zich niet uitspreekt over de gegrondheid, 

maar wel over de ontvankelijkheid van de aanvraag. Deze argumentatie is dus niet dienstig.  

 

Waar verzoeker nog verwijst naar artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, wijst de Raad op het feit dat dit 

artikel betrekking heeft op de situatie waarbij de overheid een verwijderingsmaatregel neemt. De thans 
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bestreden beslissing is echter geen verwijderingsmaatregel en verzoeker kan zich aldus niet dienstig 

beroepen op deze bepaling. 

 

Waar, tot slot,  verzoeker nog de schending van artikel 24 van het Handvest betreffende de grondrechten 

van de Europese Unie aanvoert, stelt de Raad vast dat verzoeker deze vermeende schending niet heeft 

toegelicht. Dit middelonderdeel is dan ook onontvankelijk. 

 

2.3. Samengevat toont verzoeker niet aan dat de verwerende partij kennelijk onredelijk, onzorgvuldig of 

onwettig heeft geoordeeld, noch dat de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd.  

 

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

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. 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 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende partij.  

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1. 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één juni tweeduizend tweeëntwintig door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


