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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 12.545 van 13 juni 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 Russische nationaliteit te zijn, op 19 maart
2008 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te
vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken
van 6 februari 2008 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, 3de

lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en
van de beslissing van 20 februari 2008 houdende het bevel om het grondgebied te verlaten.

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 nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 8 mei 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 juni
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. TWAGIRAMUNGU, die verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS, 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 Russische nationaliteit te zijn.

Verzoeker verklaart sinds november 2000 in België te zijn.

Op 9 maart 2007 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van
artikel 9, 3de lid 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).
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Op 6 februari 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken ten
aanzien van verzoeker een beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op
grond van artikel 9, 3de lid van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de
eerste bestreden beslissing die als volgt gemotiveerd wordt:

“(…)
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 november 2000 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, zijn centrum van
belangen hier zou hebben opgebouwd, zich de Franse taal zou hebben eigen gemaakt, werkbereid
zou zijn, een grote vrienden- en kennissenkring zou hebben uitgebouwd, 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 art. 9.2 van de wet van 15/12/1980.

Betrokkene wist dat zijn verblijf slecht voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure
en dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Betrokkene vroeg op 16/11/2000
een eerste maal asiel aan. Deze asielaanvraag werd op 30/01/2002 afgesloten met een bevestigende
beslissing van weigering van verblijf door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen (CGVS), hem betekend op 01/02/2002. Betrokkene verkoos geen gevolg te geven aan het
bevel om het grondgebied te verlaten en verbleef van 01/02/2002 tot 13/02/2004 illegaal in België. Op
13/02/2004 vroeg betrokkene een tweede maal asiel aan. Deze aanvraag werd op 08/06/2004
afgesloten met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het Commissariaat-
generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), hem betekend op 10/06/2004. Betrokkene
verkoos geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verbleef van
10/06/2004 tot 20/08/2004 illegaal in België. Op 20/08/2004 vroeg betrokkene voor een derde maal
asiel aan. Deze aanvraag werd op 30/11/2004 afgesloten met een bevestigende beslissing van
weigering van verblijf door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS), hem betekend op 02/12/2004. Betrokkene verkoos geen gevolg te geven aan het bevel om
het grondgebied te verlaten en verbleef van 02/12/2004 tot 23/02/2005 illegaal in België. Op
23/02/2005 vroeg betrokkene een vierde maal asiel aan. Deze aanvraag werd op 28/02/2005
afgesloten met de beslissing ‘weigering in behandeling nemen’ door de Dienst Vreemdelingenzaken,
hem betekend op dezelfde dag. Weer verkoos betrokkene geen gevolg te geven aan het bevel om het
grondgebied te verlaten en verbleef van 28/02/2005 tot 25/04/2005 illegaal in België. Op 25/04/2005
vroeg betrokken een vijfde maal asiel aan. Deze aanvraag werd op diezelfde dag afgesloten met de
beslissing ‘weigering in behandeling nemen’ door de Dienst Vreemdelingenzaken, hem betekend op
dezelfde dag. Weer verkoos betrokkene geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te
verlaten en verbleef van 25/04/2005 tot 16/09/2005 illegaal in België. Op 16/09/2005 vroeg betrokkene
een zesde maal asiel aan. Deze aanvraag werd op 22/09/2005 afgesloten met de beslissing
‘weigering in behandeling nemen’ door de Dienst Vreemdelingenzaken, hem betekend op dezelfde
dag. Weer verkoos betrokkene geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en
sindsdien verblijf hij opnieuw illegaal in België. Uit deze langdurig perioden van illegaal verblijf kunnen
geen rechten geput worden met het oog op regularisatie.
De duur van de procedures – namelijk ongeveer één jaar en drie maanden (eerste procedure),
ongeveer 4 maanden (tweede procedure), ongeveer vier maanden (derde procedure), ongeveer één
week (overige procedures) – 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 02/10/2000)
Het feit dat betrokkene een beroep lopende heeft bij de Raad van State schorst de asielprocedure
niet, noch opent het een recht op verblijf en kan aldus niet aanzien worden als een buitengewone
omstandigheid.

Verzoeker zou omwille van enorme problemen in zijn geboorteland waardoor zijn vrijheid en fysieke
integriteit bedreigd werden, zijn land verlaten hebben. Echter, betrokkene legt geen persoonlijke
bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin
van bewijs te leveren. Dit element kan dus niet als buitengewone omstandigheid aanzien worden.
(…)”
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Op 20 februari 2008 neemt de burgemeester in uitvoering van de instructie van de minister
van Binnenlandse Zaken van 6 februari 2008 een beslissing ten aanzien van verzoeker
houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de tweede bestreden beslissing
die als volgt gemotiveerd wordt:

“(…)
Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la
preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.1980 – Art. 7 al. 1,2).
L’intéressé n’a pas été reconnu réfugié par décision de refus de reconnaissance.
A défaut d’obtempérer à cet ordre, le prénommé s’expose, sans préjudice de poursuites judiciaires sur
la base de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers, à être ramené à la frontière et à être détenu à cette fin pendant le
temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure, conformément à l’article 27 de la même
loi.
(…) »

2. Rechtspleging.

2.1. De Raad wenst er eerst op te wijzen dat de verwerende partij naliet het administratief
dossier binnen de termijn toe te sturen. In gevolge artikel 39/59, §1 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) dienen bijgevolg de door
verzoekster vermelde feiten als bewezen te worden geacht, tenzij deze feiten kennelijk
onjuist zijn. De onder punt 1 vermelde feiten zijn dan ook de feiten zoals weergegeven door
verzoeker.

2.2. In zijn verzoekschrift vraagt verzoeker dat hem het voordeel van de kosteloze
rechtsbijstand wordt toegekend.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan geen gerechtskosten opleggen en derhalve
dus evenmin het voordeel van de kosteloze rechtsbijstand toekennen. Het verzoek daartoe
van de verzoeker wordt om die reden verworpen.

3. Ontvankelijkheid.

De verwerende partij werpt in zijn nota een exceptie van niet-ontvankelijkheid op omdat het
verzoekschrift geen keuze van woonplaats in België vermeldt. Zij stelt immers dat het
verzoekschrift op straffe van nietigheid, de bepalingen zoals vermeld in artikel 39/69 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) moet
bevatten en dat de vermelding van de gekozen woonplaats één van deze bepalingen is.

De Raad wijst er echter op dat de op straffe van nietigheid voorgeschreven vermeldingen
van een verzoekschrift er dienen voor te zorgen dat de procesgang op een vlotte wijze
gebeurt. Dit maakt dat sommige van deze vermeldingen gelet op het doel ervan soepel
geïnterpreteerd kunnen worden in die zin dat de minste miskenning of verzuim niet tot de
nietigheid van het beroep moet leiden en dat het dus relatieve nietigheden betreffen en
geen absolute.

De Raad stelt vast dat uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker te X woont. Op dit ogenblik
staat het vast dat verzoeker een vaste woonplaats heeft in België, waar hij impliciet
woonplaatskeuze heeft gedaan. Alle briefwisseling kan aan deze woonplaats worden
verstuurd. Dit blijkt uit de ondertekening voor ontvangst door verzoeker van de
aangetekende zending met ontvangstbewijs, houdende de mededeling van de
zittingsdatum. Het doel beoogd door voornoemde bepaling, namelijk een vlotte procesgang
waarborgen, werd in casu bereikt.
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Ter terechtzitting doet verzoeker expliciet woonplaatskeuze ten kantore van zijn advocaat X.

De opgeworpen exceptie wordt dan ook verworpen.

4. Onderzoek van het beroep.

In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9, 3de lid 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).

Verzoeker stelt dat hij in België gebleven is omdat hij een annulatieberoep heeft ingediend bij
de Raad van State en dat het onderzoek van het beroep nog lopende is. Hij stelt dat een
terugkeer naar Tsjetsjenië om aldaar de nodige formaliteiten uit te voeren hem het recht zou
ontnemen om de beslissing van de Raad van State aangaande zijn asielaanvraag af te
wachten. Verzoeker is van mening dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het
recht aan asielzoekers erkent om alle legale middelen uit te putten voor hun aanvraag en dat
de Belgische staat verzocht werd zich aan deze rechtspraak te conformeren. Ten slotte stelt
verzoeker ook nog dat hij aan de voorwaarden voldoet die de nieuwe Belgische regering
vooropstelt toe te passen met betrekking tot regularisaties voor hen waarvan de
asielaanvraag vijf jaar heeft geduurd (voor alleenstaanden), met inbegrip van de procedure
voor de Raad van State. Hij concludeert dat bij het gevolg geven aan het bevel om het
grondgebied te verlaten, hij het recht zou verliezen zijn belangen ten gelde te maken en zijn
hangende procedure voor de Raad van State verder te zetten.

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 wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 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
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.
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 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.
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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 Raad stelt ten eerste vast dat, door afwezigheid van het administratief dossier, het
instellen van een beroep bij de Raad van State door verzoeker tegen een
weigeringsbeslissing inzake zijn asielaanvraag en het nog hangende zijn van dit beroep niet
gecontroleerd kan worden, zodoende moet het nog hangende zijn van een
beroepsprocedure voor de Raad van State als bewezen worden geacht. Echter wijst de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen erop dat de Raad van State als administratief
cassatierechter kennis neemt van de beroepen tegen beslissingen inzake asielzaken, dat
zulke procedure geen opschortende werking heeft en dat de beslissingen waartegen beroep
werd ingediend voor de Raad van State in asielzaken derhalve uitvoerbaar zijn, zodat de
overheid op deze beslissingen kan steunen (cfr. .v.St. 82.154 van 1 september 1999). De
procedure voor de Raad van State inzake asielzaken behoort derhalve niet tot de
behandeling van de asielaanvraag. Aldus stelt verwerende partij terecht in de bestreden
beslissing dat de lopende procedure voor de Raad van State geen buitengewone
omstandigheid uitmaakt.

Waar verzoeker alsnog tracht aan te tonen dat de procedure voor de Raad van State wel
degelijk deel uitmaakt van de behandelingstermijn van een asielaanvraag en hiervoor
verwijst naar ‘de rechtspraak’ van het Europees Hof van de Rechten van de mens, wijst de
Raad erop dat verzoeker nergens preciseert welke rechtspraak zijn stelling staaft. Het komt
niet aan de Raad toe om alle rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de
Mens te onderzoeken om uit te pluizen op welke rechtspraak verzoeker doelt.

Waar verzoeker van mening is dat hij aan de voorwaarden voldoet inzake regularisatie zoals
opgesteld door de nieuwe regering, wijst de Raad erop dat het hier een loutere bewering
betreft, waarvoor verzoeker geen enkele verwijzing of bewijs aanbrengt. Bovendien kunnen,
indien ze dus al zouden bestaan, beleidsintenties geen enkele bindende of verordenende
kracht hebben. Een eventuele niet-naleving van een intentie kan niet tot de onwettigheid van
de bestreden beslissing leiden. Verzoekers kritiek kan aldus niet weerhouden worden.

Een schending van artikel 9, 3de lid van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk
gemaakt.

Het eerste en enig middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien juni tweeduizend en acht
door:

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. N. VERMANDER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

N. VERMANDER. J. CAMU.


