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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 10.923 van 6 mei 2008
in de zaak RvV X II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:   X

 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken, thans de minister van Migratie- en Asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 8 februari
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 14 januari 2008 waarbij de
aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard.

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.

Gezien de regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 14 maart 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11
april 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MAHY, die loco advocaat V. PUZAJ verschijnt voor
de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoeker verklaart van Georgische nationaliteit te zijn.

Hij verklaart op 30 juni 1999 het Rijk te zijn binnengekomen en op 2 juli 1999 de erkenning van
de hoedanigheid van vluchteling te hebben aangevraagd.

Op 6 april 2000 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een beslissing
tot weigering van verblijf.
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Verzoeker diende tegen voormelde beslissing een dringend beroep in bij de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Op 21 augustus 2000 nam de Commissaris-generaal een bevestigende beslissing van
weigering van verblijf, waartegen verzoeker een beroep tot nietigverklaring indiende bij de
Raad van State.

Dit beroep werd door de Raad van State verworpen op 25 maart 2003.

Op 4 juli 2002 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot voorlopig verblijf, in
toepassing van het (oud) artikel 9, lid 3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(hierna: vreemdelingenwet). Uit woonstcontrole bleek dat verzoeker niet op het aangegeven
adres verbleef.

Op 7 mei 2003 diende verzoeker een nieuwe aanvraag in, in toepassing van (oud) artikel 9, lid
3 van de vreemdelingenwet.

Op 29 juli 2004 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing
tot onontvankelijkheid van verzoekers aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf. Tegen
deze beslissing tekende verzoeker beroep aan bij de Raad van State. Het beroep tot
nietigverklaring werd door de Raad van State verworpen bij arrest nr. 175.423 van 5 oktober
2007.

Op 16 september 2004 diende verzoeker een nieuwe aanvraag in, in toepassing van (oud)
artikel 9, lid 3 van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd op 7 juli 2006 zonder voorwerp
verklaard.

Op 25 september 2004 diende verzoeker een vierde aanvraag in, in toepassing van (oud)
artikel 9, lid 3 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker diende op 24 mei 2007 een tweede asielaanvraag in.

Op 13 augustus 2007 besliste de minister van Binnenlandse zaken dat de tweede
asielaanvraag niet in overweging kon worden genomen. Tegen deze beslissing heeft
verzoeker een beroep tot nietigverklaring ingediend bij de Raad voor
Vreemdelingen-betwistingen.

Op 5 januari 2008 werd verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding
naar de grens ter kennis gebracht. Verzoeker heeft tegen deze beslissing een beroep
ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Op 14 januari 2008 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing tot onontvankelijkheid van verzoekers aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf.
 Dit is de bestreden beslissing, die als volgt wordt gemotiveerd:

“(…) Reden(en):

De aangehaalde elementen vormen geen uitzonderlijke 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.
Het feit dat betrokkene sinds 1999 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, zijn k ind in België
geboren is, deelneemt aan het sociale leven, een (Belgische) vrienden- en kennissenkring heeft
uitgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, is op zich niet uitzonderlijk  en verantwoordt niet dat
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de aanvraag tot regularisatie op grond van artikel 9 van de wet van 1980 in België wordt ingediend.
De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel
onderzoek conform artikel 9 alinea 2 van de wet van 15/12/1980.
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 21/08/2000 met een bevestigende beslissing van weigering van
verblijf door het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen, hem betekend op
23/08/2000. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied
te verlaten en verbleef tot zijn tweede asielaanvraag illegaal in België. Het beroep tot
nietigverklaring en het verzoek tot schorsing werden op 25/03/2003 door de Raad van State
verworpen (arrest 117.517). Betrokkene diende op 24/05/2007 een tweede asielaanvraag in. De
beslissing tot weigering van inoverwegingname (13 quater) werd hem betekend op 13/08/2007.
Sindsdien verblijft betrokkene opnieuw illegaal in het land.
Uit langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met het oog op regularisatie.
De duur van de procedures – namelijk  minder dan 1 jaar en 2 maanden voor de eerste en minder
dan 3 maanden voor de tweede – was ook niet van die aard dat ze als onredelijk  lang kan
beschouwd worden.
Wat de scholing van zijn k ind betreft dient vooreerst opgemerkt te worden dat hij op het moment
van de asielprocedure niet schoolplichtig was, aangezien kinderen jonger dan 6 jaar niet
schoolplichtig zijn in België (arrest Raad van State van 11 maart 2003 nr. 116.916).
Het feit dat zijn k ind naar de lagere school gaat kan niet aanzien worden als een buitengewone
omstandigheid daar de verplichte scholing gestart is in illegaal verblijf. Hierbij kan bijgevolg
opgemerkt worden dat het de ouders zijn die de belangen van het k ind hebben geschaad door
zich te nestelen in een dergelijk  verblijf.
De ouders hebben, zoals reeds gesteld, vrijwillig beslist om geen gevolg te geven aan het bevel
om het grondgebied te verlaten. Daardoor kan het feit dat het k ind beetje bij beetje zijn
moedertaal vergeet, evenmin aanzien worden als een buitengewone omstandigheid aangezien de
ouders de kinderen zelf in de situatie gebracht hebben waarin ze nu zitten en waarbij ze menen
schade te ondervinden bij een eventuele terugkeer.
De wet van 22/12/1999 was een enige en unieke operatie, de criteria voor de regularisatie vermeld
in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot regularisatie op grond van art. 9
van de wet van 1980.
Bovendien kwam betrokkene reeds in aanraking met de ordediensten (PV nr. TG
1ZL1.000047/2008). Mede hierdoor kan hem geen gunstige regeling worden toegestaan.
De bewering dat betrokkene vervolgd en bedreigd zou worden met de dood indien hij zou moeten
terugkeren naar zijn land van herkomst kan niet aanvaard worden als buitengewone
omstandigheden. Hij legt geen persoonlijke bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het
is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat
betrokkene problemen zou ondervinden indien hij zou terugkeren naar het land van herkomst
volstaan niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 
Wat de vermeende schending van artikel 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat
de bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in uitzonderlijke 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.
Het lijk t erg onwaarschijnlijk  dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou
hebben in het land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van
een beslissing in het kader van haar aanvraag tot regularisatie. Bovendien verbleef betrokkene
ruim 20 jaar in Georgië en zijn verblijf in België, zijn integratie en opgebouwde banden kunnen
bijgevolg geenszins vergeleken worden met zijn relatie in het land van herkomst.
Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren en via de reguliere weg 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. Het IOM beschikt 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 inkomengenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan
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het volgende bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een
cursus of een 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 alles verloren heeft niet aanvaard worden als buitengewone
omstandigheid.”

2. Onderzoek van het beroep.

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van “het principe van respect van de
rechten van verdediging, van de goede administratie, van de rechtvaardige procedure en van het
contradictoire als algemeen rechtsprincipe”.

Uit het betoog van verzoeker kan worden aangenomen dat hij de schending aanvoert van de
beginselen van het recht van verdediging, van het eerlijk proces en van de tegenspraak.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt echter vast dat deze beginselen enkel van
toepassing zijn in procedures van jurisdictionele aard. De procedure voor de minister van
Binnenlandse Zaken op grond van artikel 9, derde lid van de vreemdelingenwet is echter van
administratieve aard en niet jurisdictioneel. Bovendien verduidelijkt verzoeker onvoldoende op
welke wijze de aangehaalde beginselen zouden zijn geschonden.

Het eerste middel is ongegrond.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van de Conventie van
Genève van 28 juli 1951, van artikel 26 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten van 19 december 1966, van artikel 14 van het Europees Verdrag tot
bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ondertekend op 4
november 1950 te Rome, en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (EVRM), van artikel 4 van
het vierde protocol van 16 november 1963 bij het EVRM en artikel 1 van het twaalfde protocol
van 4 november 2000 bij het EVRM.

Een eerste onderdeel van dit middel komt erop neer dat de Belgische Staat, als gevolg van
een repatriëringsakkoord met het land van herkomst, een discriminerende houding aanneemt
tegenover personen van dezelfde nationaliteit als deze van verzoeker. In een tweede
onderdeel wordt gesteld dat verzoeker vreest voor zijn leven bij terugkeer naar zijn land van
herkomst.

Verzoeker brengt geen enkel concreet element aan ter staving van zijn argumenten. In zijn
beslissing van 14 januari 2008 overweegt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse
Zaken wat volgt:

“De aangehaalde elementen vormen geen uitzonderlijke 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.
Het feit dat betrokkene sinds 1999 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, zijn k ind in België
geboren is, deelneemt aan het sociale leven, een (Belgische) vrienden- en kennissenkring heeft
uitgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, is op zich niet uitzonderlijk  en verantwoordt niet dat
de aanvraag tot regularisatie op grond van artikel 9 van de wet van 1980 in België wordt ingediend.
De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel
onderzoek conform artikel 9 alinea 2 van de wet van 15/12/1980.
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 21/08/2000 met een bevestigende beslissing van weigering van
verblijf door het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen, hem betekend op
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23/08/2000. Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied
te verlaten en verbleef tot zijn tweede asielaanvraag illegaal in België. Het beroep tot
nietigverklaring en het verzoek tot schorsing werden op 25/03/2003 door de Raad van State
verworpen (arrest 117.517). Betrokkene diende op 24/05/2007 een tweede asielaanvraag in. De
beslissing tot weigering van inoverwegingname (13 quater) werd hem betekend op 13/08/2007.
Sindsdien verblijft betrokkene opnieuw illegaal in het land.
Uit langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met het oog op regularisatie.
De duur van de procedures – namelijk  minder dan 1 jaar en 2 maanden voor de eerste en minder
dan 3 maanden voor de tweede – was ook niet van die aard dat ze als onredelijk  lang kan
beschouwd worden.
Wat de scholing van zijn k ind betreft dient vooreerst opgemerkt te worden dat hij op het moment
van de asielprocedure niet schoolplichtig was, aangezien kinderen jonger dan 6 jaar niet
schoolplichtig zijn in België (arrest Raad van State van 11 maart 2003 nr. 116.916).
Het feit dat zijn k ind naar de lagere school gaat kan niet aanzien worden als een buitengewone
omstandigheid daar de verplichte scholing gestart is in illegaal verblijf. Hierbij kan bijgevolg
opgemerkt worden dat het de ouders zijn die de belangen van het k ind hebben geschaad door
zich te nestelen in een dergelijk  verblijf.
De ouders hebben, zoals reeds gesteld, vrijwillig beslist om geen gevolg te geven aan het bevel
om het grondgebied te verlaten. Daardoor kan het feit dat het k ind beetje bij beetje zijn
moedertaal vergeet, evenmin aanzien worden als een buitengewone omstandigheid aangezien de
ouders de kinderen zelf in de situatie gebracht hebben waarin ze nu zitten en waarbij ze menen
schade te ondervinden bij een eventuele terugkeer.
De wet van 22/12/1999 was een enige en unieke operatie, de criteria voor de regularisatie vermeld
in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot regularisatie op grond van art. 9
van de wet van 1980.
Bovendien kwam betrokkene reeds in aanraking met de ordediensten (PV nr. TG
1ZL1.000047/2008). Mede hierdoor kan hem geen gunstige regeling worden toegestaan.
De bewering dat betrokkene vervolgd en bedreigd zou worden met de dood indien hij zou moeten
terugkeren naar zijn land van herkomst kan niet aanvaard worden als buitengewone
omstandigheden. Hij legt geen persoonlijke bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het
is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat
betrokkene problemen zou ondervinden indien hij zou terugkeren naar het land van herkomst
volstaan niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. 
Wat de vermeende schending van artikel 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat
de bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in uitzonderlijke 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.
Het lijk t erg onwaarschijnlijk  dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou
hebben in het land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van
een beslissing in het kader van haar aanvraag tot regularisatie. Bovendien verbleef betrokkene
ruim 20 jaar in Georgië en zijn verblijf in België, zijn integratie en opgebouwde banden kunnen
bijgevolg geenszins vergeleken worden met zijn relatie in het land van herkomst.
Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren en via de reguliere weg 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. Het IOM beschikt 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 inkomengenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan
het volgende bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een
cursus of een 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 alles verloren heeft niet aanvaard worden als buitengewone
omstandigheid.”
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Uit voormelde motieven blijkt dat de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de
aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf van verzoeker op een individuele wijze heeft
beoordeeld en dat hij zijn beslissing heeft genomen met inachtname van alle relevante
feitelijke gegevens van de zaak. Verzoeker slaagt er niet in het tegendeel te bewijzen, noch
toont hij aan dat zijn aanvraag niet op een objectieve wijze zou zijn behandeld. Verzoeker
maakt niet aannemelijk dat de bestreden beslissing kadert in een collectieve verwijdering.

Waar verzoeker beweert dat hij een gegronde vrees koestert voor vervolging bij een eventuele
terugkeer naar Georgië, blijkt dat hij zich beperkt tot het formuleren van hypothesen,
algemeenheden en vage beweringen, zonder deze concreet te betrekken op de vaststellingen
van de bestreden beslissing, noch op zijn persoonlijke situatie. Het argument van verzoeker
wordt niet gestaafd. Een dergelijk hypothetisch en vaag argument kan geenszins leiden tot de
nietigverklaring van de bestreden beslissing.

Het tweede middel is ongegrond.

In een derde middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 52 en 62 van de
Vreemdelingenwet, van artikel 4 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
van 10 december 1948, van de artikelen 1, 16 en 33 van de Conventie van Genève van 28 juli
1951, van de artikelen  3 en 13 van het EVRM en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Verzoeker wijdt in de eerste plaats een aantal beschouwingen en overwegingen aan het
verkrijgen van het statuut van vluchteling. Vervolgens levert hij kritiek op de inhoudelijke
motivering van de bestreden beslissing. Hij beweert dat er wel degelijk sprake is van
buitengewone omstandigheden die het indienen van de aanvraag in België wettigden.

Wat de universele verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948 betreft
merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op dat dit een beginselverklaring is die geen
rechtstreekse werking heeft in de Belgische rechtsorde (R.v.St., nr. 144.115, van 4 mei 2005,
R.v.St., nr. 155.998 van 8 maart 2006).

Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij een schending aanvoert van artikel 52 van de
vreemdelingenwet en van de artikelen 1, 16 en 33 van de Conventie van Genève, daar de
bestreden beslissing niet kadert in een asielaanvraag. Bovendien heeft de Raad van State het
beroep tot nietigverklaring van verzoeker verworpen bij arrest nr. 117.517 van 25 maart 2003.
De asielprocedure van verzoeker is definitief afgesloten, zodat de schending van artikel 52
van de vreemdelingenwet en van de artikelen 1, 16 en 33 van de Conventie van Genève niet
dienstig kan worden aangevoerd. Bovendien wijst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
verzoeker erop dat met ingang van 1 juni 2007 de asielprocedure grondig werd hervormd, wat
ondermeer met zich meebrengt dat het onderscheid tussen de ontvankelijkheidsfase en de
gegrondheidsfase in de asielprocedure, zoals het voorheen bij het Commissariaat-generaal
bestond, afgeschaft werd.

In zoverre verzoeker verwijst naar de proceduregids van het Hoog Commissariaat voor de
Vluchtelingen van de Verenigde Naties, merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op
dat deze gids geen juridisch bindende kracht heeft, doch enkel geldt ten titel van aanbeveling.

Wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moet verzoeker doen blijken dat er
ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land
waarnaar hij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld
aan foltering of mensonterende behandeling. Hij moet deze beweringen staven met een begin
van bewijs. Hij moet concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een
blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet
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om een inbreuk uit te maken op artikel 3 EVRM Een eventualiteit dat artikel 3 EVRM kan
worden geschonden volstaat op zich niet (R.v.St., nr. 105.233 van 27 maart 2002; R.v.St., nr.
105.262 van 28 maart 2002; R.v.St., nr. 104.674 van 14 maart 2002; R.v.St., nr. 120.961 van
25 juni 2003; R.v.St., nr. 123.977 van 8 oktober 2003). In casu beperkt verzoeker zich tot een
theoretische uitleg aangaande artikel 3 EVRM en brengt hij geen enkel concreet element aan
waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er een schending is van artikel 3 EVRM. Verzoeker
kan dan ook niet worden gevolgd.

Artikel 13 EVRM kan, gelet op de inhoud en het doel van de rechtsregel, niet dienstig worden
opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde verdrag aan te duiden waarvan de
schending een effectief rechtsmiddel vereist. Verzoeker roept de schending in van artikel 3
EVRM, maar hierboven werd reeds besproken dat hij geen schending van artikel 3 EVRM
aantoont.

Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij een schending aanvoert van de artikelen 2 en 3
van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurs-handelingen. De voormelde wet heeft tot doel betrokkene een zodanig inzicht in de
motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij of zij in staat is te weten of het zin heeft
zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem of haar verschaft.
Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat
het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Uit de verdere bespreking
van het middel blijkt dat verzoeker de schending van de materiële motiveringsplicht bedoelt,
zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

Het hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat verzoeker geen buitengewone
omstandigheden heeft ingeroepen die de aanvraag in België kunnen rechtvaardigen.

Het ten tijde van verzoekers aanvraag tot machtiging tot verblijf geldende 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 van Binnenlandse Zaken of zijn gemachtigde.
Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk  besluit bepaalde
afwijk ingen, 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.
In buitengewone omstandigheden kan die machtiging door de vreemdeling worden aangevraagd bij
de burgemeester van de plaats waar hij verblijft; deze zendt ze over aan de Minister van
Binnenlandse Zaken of aan diens gemachtigde. In dat geval zal ze 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.

De buitengewone omstandigheden, waarvan sprake in artikel 9, 3de lid van de
Vreemdelingenwet mogen niet verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen
worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9,
3de lid houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in :
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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
minister over een ruime appreciatiebevoegdheid.

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om verzoeker een voorlopige
verblijfs-machtiging toe te kennen, dient de verwerende partij na te gaan of zijn aanvraag wel
regelmatig werd ingediend, te weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden
werden ingeroepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden.

De vreemdeling moet in zijn aanvraag klaar en duidelijk 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 voorlopig verblijf onontvankelijk verklaard,
hetgeen betekent dat de buitengewone omstandigheden die verzoeker heeft ingeroepen om
te verantwoorden waarom hij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in zijn land
van oorsprong heeft ingediend, niet werden aanvaard of bewezen. De verwerende partij geeft
in de bestreden beslissing hieromtrent volgende motieven op:

Het feit dat betrokkene sinds 1999 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, zijn kind in
België geboren is, hij deelneemt aan het sociale leven, een (Belgische) vrienden- en
kennissenkring heeft uitgebouwd en getuigenverklaringen voorlegt, is op zich niet
uitzonderlijk en verantwoordt niet dat de aanvraag tot regularisatie op grond van artikel
9 van de wet van 1980 in België wordt ingediend. De elementen met betrekking tot de
integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform artikel
9 alinea 2 van de wet van 15/12/1980.
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 21/08/2000 met een bevestigende beslissing
van weigering van verblijf door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen, hem betekend op 23/08/2000. Betrokkene verkoos echter geen gevolg
te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verbleef tot zijn tweede
asielaanvraag illegaal in België. Het beroep tot nietigverklaring en het verzoek tot
schorsing werden op 25/03/2003 door de Raad van State verworpen (arrest 117.517).
Betrokkene diende op 24/05/2007 een tweede asielaanvraag in. De beslissing tot
weigering van inoverwegingname (13 quater) werd hem betekend op 13/08/2007.
Sindsdien verblijft betrokkene opnieuw illegaal in het land.
Uit langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met het oog op
regularisatie.
De duur van de procedures – namelijk minder dan 1 jaar en 2 maanden voor de eerste
en minder dan 3 maanden voor de tweede – was ook niet van die aard dat ze als
onredelijk lang kan beschouwd worden.
Wat de scholing van zijn kind betreft dient vooreerst opgemerkt te worden dat hij op
het moment van de asielprocedure niet schoolplichtig was, aangezien kinderen jonger
dan 6 jaar niet schoolplichtig zijn in België (arrest Raad van State van 11 maart 2003
nr. 116.916).
Het feit dat zijn kind naar de lagere school gaat, kan niet aanzien worden als een
buitengewone omstandigheid daar de verplichte scholing gestart is in illegaal verblijf.
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Hierbij kan bijgevolg opgemerkt worden dat het de ouders zijn die de belangen van het
kind hebben geschaad door zich te nestelen in een dergelijk verblijf.
De ouders hebben, zoals reeds gesteld, vrijwillig beslist om geen gevolg te geven aan
het bevel om het grondgebied te verlaten. Daardoor kan het feit dat het kind beetje bij
beetje zijn moedertaal vergeet, evenmin aanzien worden als een buitengewone
omstandigheid aangezien de ouders de kinderen zelf in de situatie gebracht hebben
waarin ze nu zitten en waarbij ze menen schade te ondervinden bij een eventuele
terugkeer.
De wet van 22/12/1999 was een enige en unieke operatie, de criteria voor de
regularisatie vermeld in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot
regularisatie op grond van art. 9 van de wet van 1980.
Bovendien kwam betrokkene reeds in aanraking met de ordediensten (PV nr. TG
1ZL1.000047/2008). Mede hierdoor kan hem geen gunstige regeling worden
toege-staan.
De bewering dat betrokkene vervolgd en bedreigd zou worden met de dood indien hij
zou moeten terugkeren naar zijn land van herkomst kan niet aanvaard worden als
buitengewone omstandigheid. Hij legt geen persoonlijke bewijzen voor die deze
bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene om op zin minst een begin van bewijs
te leveren. De loutere vermelding dat betrokkene problemen zou ondervinden indien hij
zou terugkeren naar het land van herkomst volstaat niet om als buiten-gewone
omstandigheid aanvaard te worden. 
Wat de vermeende schending van artikel 3 van het EVRM betreft, dient opgemerkt te
worden dat de bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in uitzonderlijke
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.
Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer
zou hebben in het land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in
afwachting van een beslissing in het kader van de aanvraag tot regularisatie.
Bovendien verbleef betrokkene ruim 20 jaar in Georgië en zijn verblijf in België, zijn
integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met
zijn relatie in het land van herkomst.
Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren en via de reguliere weg 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. Het IOM beschikt 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
inkomen genererende activiteiten. Reïntegratiebijstand kan het volgende omvatten:
beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om een cursus of
een 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 alles verloren heeft niet aanvaard
worden als buitengewone omstandigheid.

Vooreerst dient erop te worden gewezen dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken op al de in de aanvraag om machtiging
tot voorlopig verblijf aangevoerde elementen uitdrukkelijk is ingegaan. Dit wordt ook niet
betwist door verzoeker.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermag zich niet in de plaats te stellen van de
minister van Binnenlandse Zaken bij de toetsing van de beoordeling van de aanvraag om
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machtiging tot voorlopig verblijf. De Raad kan bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel
nagaan of de minister bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke
gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en of hij op grond daarvan niet kennelijk
onredelijk tot zijn besluit is gekomen.

In zoverre verzoeker de schending van de materiële motiveringsplicht afleidt uit het feit dat de
bestreden beslissing negeert dat er geen diplomatieke of consulaire post is in Georgië,
volstaat het vast te stellen dat verzoeker op geen enkel ogenblik in zijn aanvraag, noch in zijn
argumenten betreffende de ontvankelijkheid van zijn aanvraag, noch in zijn argumenten
betreffende de gegrondheid van zijn aanvraag, melding heeft gemaakt van het gebrek aan
diplomatieke of consulaire post in zijn land van herkomst, zodat de gemachtigde van de
minister van Binnenlandse Zaken hier niet diende op in te gaan. Een schending van de
materiële motiveringsplicht wordt geenszins aangetoond.

Daar waar verzoeker in zijn middel laat uitschijnen dat de materiële motiveringsplicht zou zijn
geschonden doordat de bestreden beslissing geen rekening houdt met het feit dat het voor
hem bijzonder moeilijk is om terug te keren omwille van zijn vrees voor vervolgingen, stelt de
Raad vast dat de bestreden beslissing zeer terecht motiveert dat verzoekers asielprocedure
definitief werd beslecht. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat het omwille van een vrees voor
vervolging voor hem bijzonder moeilijk is om terug te keren naar Georgië.

In zoverre verzoeker betoogt dat het schoollopen van zijn kind een buitengewone
omstandig-heid uitmaakt, dient erop gewezen te worden dat de Raad van State reeds
meerdere malen geoordeeld dat het niet onredelijk is dat de gemachtigde van de minister van
Binnenlandse Zaken beslist dat de aanwezigheid van schoolgaande kinderen geen
buitengewone omstandigheid uitmaakt (R.v.St. nr. 156.325 van 14 maart 2006, R.v.St. nr.
108.862 van 4 juli 2002, R.v.St. van 18 april 2002). In casu is de verplichte scholing bovendien
in illegaal verblijf gestart. In tegenstelling tot wat verzoeker wenst te laten uitschijnen neemt de
schoolplicht slechts aanvang in het kalenderjaar dat het kind zes jaar wordt. Het is niet
kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de minister van Binnenlandse zaken om te
stellen dat het de ouders zijn die de belangen van de kinderen hebben geschaad door zich te
nestelen in een dergelijk illegaal verblijf. Verzoeker beperkt zich tot een theoretische
uiteenzetting en toont niet met concrete gegevens aan waarom de scholing van zijn kind een
buitengewone omstandigheid zou uitmaken. Verzoeker maakt een schending van de
materiële motiveringsplicht niet aannemelijk.

Verzoekers bewering dat hij recht heeft op een parallelle toepassing van de criteria van de
regularisatiewet kan niet worden bijgetreden. Het betreft hier immers een aanvraag op basis
van artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet zodat de regularisatiewet, zelfs een
parallelle toepassing ervan, niet kan worden ingeroepen.

Waar verzoeker aanvoert dat het bestaan van een proces-verbaal irrelevant is om een
regularisatie te verwerpen, dient te worden vastgesteld dat hij kritiek levert op een overtollig
motief. Dergelijke kritiek op een overtollig motief kan niet leiden tot de nietigverklaring van de
bestreden beslissing.

In een laatste onderdeel van het middel komt verzoeker opnieuw terug op zijn vrees voor
vervolging. Zoals reeds eerder werd besproken dient te worden vastgesteld dat verzoekers
beweerde problemen en kansen op vervolging reeds werden onderzocht in het kader van zijn
asielaanvragen die intussen definitief werden verworpen. Verzoeker brengt geen enkel nieuw
element aan dat zijn vrees zou kunnen staven.

Het feit dat verzoeker zich in essentie beperkt tot theoretische opmerkingen en vage en
algemene beweringen en met zijn betoog laat uitschijnen dat hij het niet eens is met de
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gevolgtrekkingen van de gemachtigde van de minister volstaat evenwel niet om de door hem
aangevoerde schending van de motiveringsplicht aannemelijk te maken.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag van verzoeker grondig werd onderzocht en
dat rekening werd gehouden met alle relevante elementen van het dossier. De bestreden
beslissing steunt op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven.

Het derde middel is, in al zijn onderdelen, ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.
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door:
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