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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 14.713 van 31 juli 2008
in de zaak X II

In zake: X
  Gekozen woonplaats:   ten kantore

van X

tegen : 

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

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Togolese nationaliteit, op 30 april 2008 heeft ingediend
om de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing
van de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 16 januari 2008 waarbij de
aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9, derde 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 het bevel van 2 april
2008 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 12 juni 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juli
2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. FONTEYN, die verschijnt voor de verzoekende
partij en van advocaat S. DE VRIESE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1 Verzoeker dient op 16 augustus 2006 een aanvraag om machtiging tot verblijf in op
grond van het ten tijde van de aanvraag geldende artikel 9, derde 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 staaft zijn
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aanvraag met bijkomende stukken op respectievelijk 13 februari 2007, 14 maart 2007, 16 mei
2007 en 31 augustus 2007.

1.2. Op 16 januari 2008 verklaart de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de
aanvraag onontvankelijk. De beslissing wordt aan verzoeker betekend op 2 april 2008. Dit is
de eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“(…)
In toepassing van art. 9. 3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, deel ik  u mee dat
dit verzoek onontvankelijk  is.

Redenen :

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 21/08/2003 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, Frans
spreekt, werkbereid is en hiertoe een opleiding heeft gevolgd, een 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 integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een
eventueel onderzoek conform art.9 al 2 van de wet van 15/12/1980.

Wat betreft het argument dat betrokkene over een arbeidsvergunning zou beschikken en op
regelmatige basis werkt, dient opgemerkt te worden dat de arbeidsvergunning waarover
betrokkene beschikte verliep op het moment dat zijn asielprocedure afliep, namelijk  op
27/06/2006.
Het feit dat betrokkene tewerkgesteld was, vormt evenmin een grond voor regularisatie
aangezien deze tewerkstelling alleen werd toegestaan zolang zijn asielprocedure niet was
afgesloten. Zij had enkel als doel betrokkene de mogelijkheid te geven om tijdens zijn verblijf in
zijn eigen behoeften te voorzien. Bovendien bleef betrokkene ook na de afloop van zijn
asielprocedure tewerkgesteld. Hiertoe heeft betrokkene echter nooit officiële toestemming
verkregen en pleegde betrokkene bijgevolg een inbreuk tegen de in België van kracht zijnde
wetgeving.

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. Betrokkene
vroeg op 21/08/2003 asiel aan in België. Deze asielaanvraag werd op 27/06/2006 afgesloten met
de beslissing ‘niet erkend’ door de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, hem betekend
op 06/07/2006. Op 19/07/2006 werd een bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd, hem
betekend op 29/08/2006. Betrokkene diende ten laatste op 29/09/2006 het grondgebied te
verlaten, doch hij verkoos dit niet te doen en sindsdien verblijft hij illegaal in België. Uit langdurig
illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met het oog op regularisatie.
De duur van de procedure –namelijk  iets meer dan twee jaar en tien maanden- was ook niet van
die aard dat ze als onredelijk  lang kan beschouwd worden.
Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betokkene ipso facto geen recht
op verblijf. (Raad van State, arrest nr. 89980 van 02/10/2000)

Het feit dat betrokkene zich beroept op de subsidiaire-beschermingsstatus zoals gesteld in de
Europese richtlijn 2004/38/EG, omgezet in Belgische wetgeving, kan niet weerhouden worden
als een buitengewone omstandigheid, aangezien betrokkene hiertoe de specifiek
georganiseerde procedure dient op te starten en deze procedure niet valt onder de bevoegdheid
van de Dienst humanitaire Regularisaties.
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Wat de problemen in het land van herkomst betreft dient er opgemerkt te worden dat
betrokkene geen bewijzen voorlegt dat zijn fysieke en psychische gezondheid in gevaar zou zijn
bij een terugkeer. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De
loutere vermelding dat betrokkene zijn fysieke en psychische gezondheid in gevaar zou zijn bij
een eventuele terugkeer volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden.
Bovendien voegt de verzoeker geen enkel nieuw persoonlijk  element toe met betrekking tot zijn
persoonlijke situatie in zijn land van herkomst aan de elementen die hij reeds tijdens zijn
asielprocedure naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De
elementen ter ondersteuning van het huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg
geen andere beoordeling dan die van deze instanties.

Verder dient opgemerkt te worden dat het indienen van onderhavig regularisatieverzoek geen
soort “hoger beroep” kan vormen tegen de afwijzing van de asielaanvraag of tegen een
verwijderingsbeslissing, nadat de betrokkene reeds alle geëigende beroepsmogelijkheden heeft
uitgeput.

De verwijzing naar de verschillende rapporten en brieven, Amerikaanse Binnenlandse zaken,
Amnesty International, president van de Raad van de Europese Unie, Eurpees parlement, Hoge
Commissariaat van de Verenigde Naties, UNO, en het UNHCR, kan niet weerhouden worden als
een buitengewone omstandigheid daar deze rapporten en brieven gaan over de algemene
toestand van Togo en geen enkel middel wordt aangewend dat bewijst dat verzoekende partij
persoonlijk  een reëel risico zou lopen onderworpen te worden aan ernstige schade of
levensbedreigende omstandigheden.

Het argument dat de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies voor
Togo zou geven, kan niet weerhouden worden als een buitengewone omstandigheid. Heden ten
dage, geldig tot 16 januari 2008, wordt er immers geen negatief reisadvies gegeven.
Buitenlandse Zaken stelt: “Het is momenteel kalm in het hele land, mede als gevolg van de
teruggekeerde politieke rust.” Bovendien dient men zich rekenschap te nemen van het feit dat
een dergelijk  reisadvies steeds een algemeen advies is. Buitenlandse zaken stelt immers
duidelijk : “Het reisadvies wordt opgevat als één van de informatiebronnen die de Belgische
reizigers kunnen raadplegen om een beslissing te nemen aangaande hun reisplannen en is dus
een vrijblijvende raadgeving, gepubliceerd als een dienstverlening aan de reizigers, aan wie het
vrij staat om het al dan niet op te volgen.” Bijgevolg is een dergelijk  advies niet van toepassing
op betrokkene, die de Togolese nationaliteit heeft.

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 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. De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren.

Wat betreft de verwijzing naar de wet van 22/12/1999, dient opgemerkt te worden dat deze wet
een enige en unieke operatie was. De criteria voor 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.

Het feit dat betrokkene een visum dient aan te vragen in Nigeria, vormt evenmin een
uitzonderlijke omstandigheid. Regelmatig zijn er Togolezen die een aanvraag indienen via de
Belgische diplomatieke of consulaire post in Nigeria. Ook zij worden geconfronteerd met
dezelfde problemen als betrokkene, namelijk  de kosten en de omweg. Deze problemen kunnen
dan ook niet aanzien worden als uitzonderlijke omstandigheid, terwijl dit niet zo is voor andere
burgers van Togo.

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.
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(…)”  

1.3. Op 2 april 2008 wordt aan verzoeker het bevel om het grondgebied te verlaten betekend.
Dit betreft de tweede bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt:

“-De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn
of slaagt er niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (wet
15.12.1980 –Artikel 7.al.1.2°)
-Betrokkene werd niet als vluchteling erkend bij beslissing tot weigering van de erkenning door
de Vaste Beroepscommissie voor op datum van 27/06/2006.”

2. Over de rechtspleging

2.1. In fine van het verzoekschrift vraagt verzoekende partij de kosten ten laste te leggen van
de verwerende partij.

Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen
gerechtskosten kan opleggen. Het verzoek van de verzoekende partij om de gerechtskosten
ten laste van de verwerende partij op te leggen wordt om die reden verworpen.

2.2. Verzoekende partij vraagt om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof
indien zijn raadsman zou geweigerd worden ter terechtzitting te pleiten in de Franse taal.

De Raad stelt vast dat de raadsman van verzoeker ter terechtzitting de Nederlandse taal
heeft gebruikt, zonder dat hieromtrent enige discussie is gerezen. Overeenkomstig artikel 26,
§2, derde lid, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 houdende de inrichting, de
bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof, is het niet vereist om een prejudiciële vraag
te stellen omtrent het gebruik van de proceduretaal voor de mondelinge toelichtingen ter
terechtzitting door de partijen, nu het antwoord op deze prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is
om in casu uitspraak te doen en het arrest van de Raad nog vatbaar is voor een
cassatieberoep.

2.3. Verzoekende partij vraagt dat, indien het arrest gepubliceerd wordt, dit gebeurt in
overeenstemming met artikelen 20 tot 22 van het koninklijk besluit van 21 december 2006
houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna:
Procedurereglement Raad voor Vreemdelingenbetwistingen).

De Raad wijst verzoeker erop dat de arresten worden gedepersonaliseerd vooraleer tot
publicatie wordt overgegaan, daar dit voorzien is in artikel 20 van het Procedurereglement
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

2.4. In de hypothese dat de toepassing van het Procedurereglement Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen voor hem nadelig zou zijn, vraagt verzoekende partij, op
algemene wijze en in het bijzonder artikelen 10 en 23, om dit reglement niet toe te passen.

De Raad merkt op dat verzoeker op geen enkele wijze het vereiste belang aantoont
aangezien hij niet aantoont door welke regels hij een nadeel zou ondervinden en evenmin
welke artikelen of waarom deze artikelen ongrondwettig zouden zijn. Gezien verzoeker niets
concreet aanbrengt dat op zijn zaak betrekking heeft, kan hij dit argument niet dienstig
opwerpen. Artikelen 10 en 23 van het Procedurereglement zijn op verzoeker niet van
toepassing, vermits onderhavige zaak wel degelijk op de rol werd geplaatst en er geen
stukken wegens valsheid in geschrifte uit de debatten zijn gehouden.
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2.5. Verzoekende partij vraagt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een andere
raadsman zou aanduiden die kan verwijzen naar de procedurestukken, indien tijdens de
terechtzitting zou blijken dat haar raadsman niet verschijnt en er niemand anders in zijn
plaats optreedt.

De Raad stelt vast dat verzoekers raadsman hem ter terechtzitting heeft vertegenwoordigd.
Bovendien wordt opgemerkt dat noch in de Vreemdelingenwet, noch in het
Procedurereglement Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is voorzien in het aanduiden van
een ‘vervangende confrater’ door de Raad zelf, wanneer de afwezigheid van een raadsman
wordt vastgesteld.  

2.6. Verzoekende partij voert nog aan dat het recht op een gelijke behandeling, op de
wapengelijkheid van de partijen en op de voorzienbaarheid van rechtspraak niet kan worden
gegarandeerd omdat zij geen toegang heeft tot de rechtspraak van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, terwijl dit is voorzien in de artikelen 20 en 21 van het
Procedurereglement Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Verzoeker heeft dezelfde grief
ten aanzien van de rechtspraak van de Raad van State, aangezien deze rechtspraak in
vreemdelingenzaken niet het voorwerp uitmaakt van een systematische publicatie, zodat
enkel verweerder op exclusieve wijze toegang heeft tot deze rechtspraak. Verzoeker vreest
dat verweerder hierdoor de invloed, die uitgaat van bepaalde minderheidsrechtspraak of
rechtspraak die achterhaald is, zal gebruiken om een geloofwaardige rechtspraak in
vreemdelingenzaken door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, conform de
aangehaalde beginselen, onmogelijk te maken. Verzoeker vraagt daarom dat de rechtspraak
van de Raad van State niet wordt gebruikt om voorliggende zaak te motiveren. Verzoeker
vraagt om hieromtrent een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. 

De Raad merkt op dat de rechtspraak van zowel de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
als de Raad van State via de griffie ter beschikking staat van het publiek. Het is dus, zowel
voor verzoeker als voor verweerder, steeds mogelijk om de gewenste arresten op te vragen
en aldus de rechtspraak van beide rechtscolleges te analyseren en te kennen. De
rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bovendien, en dit in
tegenstelling tot wat verzoeker aanvoert, wel beschikbaar via de website van de Raad.
Daarnaast dient ook te worden opgemerkt dat de rechtspraak van zowel de Raad van State
als de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een ruime verspreiding kent via juridische
tijdschriften. Verzoeker kan niet gevolgd worden in zijn stelling dat hij onvoldoende toegang
heeft tot de rechtspraak en hierdoor niet op een gelijkwaardige wijze kan optreden in rechte.
Op verzoekers vraag om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof dient niet
te worden ingegaan aangezien het antwoord op deze vraag, zoals hoger aangetoond, niet
onontbeerlijk is om in casu uitspraak te doen en vermits verzoeker voldoende toegang heeft
tot de rechtspraak. In overeenstemming met artikel 26, §2, derde lid van de Bijzondere Wet
van 6 januari 1989 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het
Arbitragehof is de Raad derhalve niet gehouden tot het stellen van een prejudiciële vraag aan
het Grondwettelijk Hof.                         

3. Onderzoek van het beroep

3.1. De verwerende partij betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissingen. Uit wat hierna volgt, zal blijken dat in elk
geval het beroep tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. In die omstandigheden is het niet
nodig om de opgeworpen exceptie te onderzoeken.

Met betrekking tot de beslissing betreffende de onontvankelijkheid van de aanvraag
om machtiging tot verblijf
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3.2. In het eerste middel voert verzoekende partij de schending aan van de artikelen 33 en
105 van de Grondwet, van de onbeschikbaarheid van de bevoegdheden, de onbevoegdheid
van de auteur van de akte, van de artikelen 3 en 76 van de Wet van 15 september 2006 tot
hervorming van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de gevolgen van een
wet in de tijd, omdat de door haar ingediende aanvraag op grond van artikel 9, derde lid, van
de Vreemdelingenwet hangende was op het ogenblik dat de nieuwe regelingen in werking
traden waardoor de bestreden beslissing ten onrechte werd genomen op grond van het oude
artikel 9, derde lid, van de Vreemdelingenwet in plaats van het nieuwe artikel 9bis van de
Vreemdelingenwet.

Ter adstructie van het eerste middel zet verzoekende partij het volgende uiteen:

« Premier moyen
Un moyen est pris de la violation des articles 33 et 105 de la Constitution, de la violation
du principe d'indisponibilité des attributions, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la
violation des articles 3 et 76 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, Ie séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la
violation des effets de la loi dans Ie temps
En CE QUE l'acte attaqué est pris sur Ie fondement de l'article 9.3 (soit alinéa 3) ancien de la loi
du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, Ie séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers
Alors QUE cet article 9 alinéa 3 a été abrogé par l'article 3 de la loi du 15 septembre 2006
modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, Ie séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers;
Que cet article 3 est entré en vigueur Ie 1er juin 2007, conformément à l'article 78 de la loi du 15
septembre 2006 susvisée et à l'arrêté royal du 27 avril 2007 fixant la date d'entrée en vigueur de
la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, Ie
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et fixant la date visée a l'article 231 de la
loi du 15 septembre 2006 réformant Ie Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des
Étrangers;
Que l'article 76 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès
au territoire, Ie séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose par ailleurs :
§ 1er. A partir de son entrée en vigueur, la présente loi est d'application à toutes les situations
visées par ses dispositions.
§ 2. Il est toutefois dérogé au principe mentionné au § 1er dans les cas suivants :
1° Les articles 9bis et 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sont d'application aux demandes
introduites après l'entrée en vigueur de la loi.
2° A l’exception de son point 4°, l'article 11, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, inséré par
l’article 9 de la présente loi, est applicable aux étrangers admis au séjour après la date d'entrée
en vigueur de la présente loi.
3° Les articles 13 et 14 de la présente loi sont applicables aux étrangers qui demandent
l’autorisation d’établissement après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Que si cet article 76 §2 1° prévoit que les demandes nouvelles (hors médicales) seront traitées
sous Ie régime de l'article 9 bis nouveau, cette disposition transitoire ne prévoit pas
explicitement que l’article 9 alinéa 3 abrogé verra son application maintenue aux demandes
pendantes à la date de l’entrée en vigueur précitée.
Qu'il s'en suit que l’article 76§1er s'avère d'application et que la demande de séjour ne peut en
conséquence se voir refusée ni en application de l'article 9 alinéa 3 ancien ni de l’article 9 bis
nouveau ;
Qu'il en résulte qu'à partir du 1er juin 2007 les services de la partie adverse ne disposaient plus
d'aucune habilitation pour autoriser ou refuser Ie séjour aux personnes qui en avaient
précédemment fait la demande ;
Qu'il s'en suit que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente;
En telle SORTE QUE la décision attaquée doit être annulée et entre-temps suspendue. »

Artikel 76 van de wet van 15 september 2006 bepaalt het volgende:
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“§1. Vanaf haar inwerkingtreding is deze wet van toepassing op alle bij haar bepalingen
bedoelde toestanden.

§2. In de hierna volgende gevallen wordt evenwel afgeweken van het principe vermeld onder §1:

1° De artikelen 9bis en 9 ter van de wet van 15 december 1980 zijn van toepassing op de
aanvragen die ingediend worden na de inwerkingtreding van de wet.
(…)”

Artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 bepaalt de inwerkingtreding van de Wet
van 15 september 2006 op 1 juni 2007. Bijgevolg zijn de artikelen 9 bis en 9 ter van de Wet
van 15 december 1980 van toepassing op de aanvragen ingediend na 1 juni 2007. Uit het
administratieve dossier blijkt dat de aanvraag om machtiging tot verblijf werd ingediend op 16
augustus 2006. De beslissing tot onontvankelijkheid van verzoekers aanvraag om machtiging
tot verblijf is bijgevolg op correcte wijze met toepassing van het (oud) artikel 9, derde lid van
de Vreemdelingenwet genomen.

Het eerste middel is ongegrond.

3.3. In het tweede middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden van 4 november 1950 (hierna: EVRM), van artikel 22 van de Grondwet en van de
ongrondwettigheid van artikel 9 van de Vreemdelingenwet omdat, naast de vraag of er
buitengewone omstandigheden zijn, de verwerende partij de verenigbaarheid met artikel 8
EVRM en artikel 22 van de Grondwet dient na te gaan, dat er geen onderzoek is gebeurd over
het respect van haar privé- en gezinsleven, los van de buitengewone omstandigheden.
Verzoeker vraagt hieromtrent ook een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.

Ter adstructie van het tweede middel zet verzoekende partij het volgende uiteen:

« Deuxième moyen
Un moyen est pris de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme, de la violation de l’article 22 de la Constitution et de l'inconstitutionnalité de l'article 9
de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement
des étrangers
EN CE QUE la décision attaquée est fondée sur l'article 9 alinéa 3 ancien de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, Ie séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
ALORS QUE cet article 9 de la loi du 15 décembre 1980 est inconstitutionnel et inconventionnel
en tant qu'il est interprété comme dispensant la partie adverse de vérifier la compatibilité de sa
décision avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 22
de la Constitution, indépendamment de la question des circonstances exceptionnelles visées
par cette disposition et entendues comme l'impossibilité ou la particulière difficulté pour
l'étranger à retourner dans son pays en vue d'y lever l'autorisation requise a son retour;
Qu'en effet, et ce faisant, la partie adverse fait à bon compte l'impasse sur l'examen effectif du
respect de la vie privée et familiale de cet étranger, indépendamment de ces circonstances
exceptionnelles qui, à les supposer non rencontrées, ne sont pas exclusives d'attaches
véritables et durables de l'étranger avec la Belgique rendant disproportionnée l'exigence de son
retour fût-il faussement réputé temporaire;
Qu'à cet égard la partie requérante sollicite que soit posée à la Cour constitutionnelle la question
préjudicielle suivante :
« L'article 9 alinéa 3 ancien de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, Ie séjour,
l’établissement et l‘éloignement des étrangers, interprété comme dispensant la partie adverse
de vérifier la compatibilité de sa décision avec l'article 8 de la Convention européenne des droits
de l’homme et avec l'article 22 de la Constitution, indépendamment de la question des
circonstances exceptionnelles visées par cette disposition et entendues comme l'impossibilité
ou la particulière difficulté pour l'étranger à retourner dans son pays en vue d'y lever l'autorisation
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requise à son retour, viole-t-il l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de
la Convention européenne des droits de l’homme ? »
En telle SORTE QUE l'acte attaqué doit être annulé et entre-temps suspendu »

Opgemerkt wordt dat artikel 8 EVRM en artikel 22 van de Grondwet niet zo kunnen worden
uitgelegd als zou er, in hoofde van de overheid, een algemene verplichting bestaan om een
vreemdeling op zijn grondgebied te gedogen of een vestigingsrecht toe te staan. Uit de
bepalingen van het tweede lid van artikel 8 EVRM en het eerste lid van artikel 22 van de
Grondwet blijkt dat het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven niet absoluut is.
Artikel 8 EVRM en artikel 22 van de Grondwet staan een rechtmatige toepassing van de
bepalingen van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (R.v.St., nr. 99.581, 9 oktober
2001). De Vreemdelingenwet heeft tot doel een wettelijk kader te scheppen binnen hetwelk
het in artikel 8 EVRM en artikel 22 van de Grondwet  vervatte recht kan worden uitgeoefend
(R.v.St., nr. 140.105, 2 februari 2005). Verzoeker maakt niet aannemelijk dat er een
wanverhouding bestaat tussen de beslissing en zijn privé- en gezinsleven. Verzoeker laat na
aan te tonen op welke wijze de correcte toepassing van de Vreemdelingenwet een
niet-toegelaten inmenging in zijn privaat en familiaal leven zou uitmaken. Een schending van
artikel 8 EVRM wordt dan ook niet aangetoond. In overeenstemming met artikel 26, §2, derde
lid van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de
werking van het Arbitragehof is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet gehouden tot
het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.                

Het tweede middel is ongegrond.

3.4. In het derde middel voert verzoekende partij de schending aan van de artikelen 41, 42 en
58, eerste lid, van de Wetten betreffende het gebruik van de talen in bestuurszaken,
gecoördineerd op 18 juli 1966 en van het Beginsel van Behoorlijk Bestuur, die vereisen dat
voor een beslissing rekening gehouden wordt met alle elementen van het dossier, omdat de
beslissing in de Nederlandse taal is genomen terwijl, zoniet de aanvraag, toch minstens de
nadien ingediende stukken in het Frans zijn opgesteld en de verwerende partij rekening dient
te houden met de door de verzoeker laatst gebruikte taal in zijn aanvraag om machtiging tot
verblijf.

Ter adstructie zet verzoekende partij in het derde middel het volgende uiteen:

« Troisième moyen
Un moyen est pris de l’application de l’article 58 alinéa 1er des lois sur l’emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et de la violation des articles 41 et 42 des
mêmes lois et de la violation du principe de bonne administration qui exige de statuer en tenant
compte de l’ensemble des éléments du dossier.
EN CE QUE la décision attaquée est rédigée en néerlandais;
ALORS QUE les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, de stricte application,
disposent que:
Art. 58. (alinéa ler) Sont nuls tous actes et règlements administratifs contraires, quant à la
forme ou quant au fond, aux dispositions des présentes lois coordonnées. Art. 41. § 1. Les
services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues, dont
ces particuliers ont fait usage.
Art. 42. Les services centraux rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations dans
celle des trois langues, dont Ie particulier intéressé requiert l'usage.
Que la partie requérante a fait choix et usage de la langue française, sinon dans sa demande
originaire d'autorisation de séjour, du moins dans ses quatre écrits postérieurs adressés à la
partie adverse, ce que la partie adverse ne pouvait ignorer;
Que cette dernière langue, parce que la dernière utilisée par Ie requérant, prime son usage
antérieur de la langue néerlandaise ;
Qu'il s'en suit que l'acte attaqué ne respecte pas les lois visées au moyen ;



Rolnr X   Pagina 9 van 21

Qu'il en résulte que l'acte attaqué est nul de plein droit et qu'il revient à votre juridiction
administrative de constater cette nullité ;
EN TELLE SORTE QUE l'acte attaqué doit être annulé de plein droit et entre-temps
suspendu. »

Artikel 41, §1 van de Taalwet Bestuurszaken luidt als volgt:

“De centrale diensten maken voor hun betrekkingen met de particulieren gebruik van die van de
drie talen waarvan betrokkenen zich hebben bediend.”

Uit het administratieve dossier blijkt dat verzoeker zijn aanvraag om machtiging tot verblijf van
16 augustus 2006 te Brussel in het Nederlands heeft ingediend. Omdat deze zijn aanvraag in
het Nederlands heeft ingediend, heeft de gemachtigde van de minister van Binnenlandse
Zaken (centrale Dienst Vreemdelingenzaken) de bestreden beslissing correct in het
Nederlands opgesteld. Verzoekende partij stelt zelf dat de, op latere datum, ingediende
stukken zijn bijgevoegd bij de oorspronkelijke aanvraag en dienen ter staving van haar
aanvraag. Aangezien de stukken betrekking hebben op de oorspronkelijke aanvraag om
machtiging tot verblijf, die in het Nederlands is opgesteld, is de bestreden beslissing correct in
het Nederlands genomen.

Het derde middel is ongegrond.

 3.5. In het vierde middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 3 EVRM, van
artikel 28 van de Grondwet, van de artikelen 2 en 4 van de Richtlijn 2004/38/EG, van de
artikelen 48/4 en 62 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: Wet
Motivering Bestuurshandelingen) omdat, met betrekking tot de “subsidiaire bescherming”, de
verwerende partij haar aanvraag diende door te sturen naar de bevoegde instantie en dat
deze instantie zich diende uit te spreken over de subsidiaire bescherming alvorens een bevel
om het grondgebied te verlaten aan verzoeker te betekenen en dit naar het land waar hij
vreest voor zijn persoonlijke veiligheid.

Ter adstructie van het vierde middel zet verzoeker het volgende uiteen:

« Quatrième moyen
Un moyen est pris de l’erreur sur les motifs, de la violation de l’article 3 de la Convention
européenne des droits de l’homme, de la violation de l’article 28 de  la Constitution, de la
violation des articles 2 et 4 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour
d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces
statuts, de la violation des articles 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la violation des articles 2
et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs
EN CE QUE la décision attaquée est motivée (alinéa 8) par la considération que la revendication
de l'application de la protection subsidiaire «n'est pas de la compétence du Service
Régularisations humanitaires », doit être initiée par une procédure spécifique et en déduit à
l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour avec habilitation faite au Bourgmestre de
Bruxelles de délivrer à l'intéressé un ordre de quitter le territoire.
ALORS QU'il appartenait à la partie adverse, considérée comme un sujet de droit unique et
indivisible, « d'évaluer, en coopération avec Ie demandeur, les éléments pertinents » de sa
demande de protection subsidiaire (article 4 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril
2004), laquelle demande pouvait être introduite par écrit en vertu du prescrit très général de
l'article 28 de la Constitution, lequel supplante hiérarchiquement les normes légales ou
réglementaires d'ailleurs non autrement précisées par la partie adverse qui organiseraient dans
un sens déterminé l'introduction de pareille demande ;
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Qu'il s'en suit que la seule attitude raisonnable et légale de l'auteur de l'acte attaqué ne pouvait
qu'être de renvoyer la cause à une instance qu'il estimait plus compétente,
Qu'en tout état de cause, cette instance devait se prononcer avant d'intimer au requérant l'ordre
de quitter Ie territoire à destination potentiellement unique du pays où il craint pour sa sécurité
personnelle;
Qu'il s'en suit que l'acte attaqué viole les dispositions et principes visés au moyen;
En telle SORTE que l'acte attaqué doit être annulé et entre-temps suspendu. »

De ingeroepen artikelen 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van
de Vreemdelingenwet hebben tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is
aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze
beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de
beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29
juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te
nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit 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.

Verzoeker citeert in zijn verzoekschrift de motieven in de bestreden beslissing, naar
aanleiding van het door hem opgeworpen element inzake de subsidiaire bescherming, met
name dat “betrokkene hiertoe de specifiek georganiseerde procedure dient op te starten en
deze procedure niet valt onder de bevoegdheid van de Dienst humanitaire Regularisaties”.

Uit het verzoekschrift blijkt bijgevolg dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing
met betrekking tot de subsidiaire bescherming kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke
motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker feitelijk de schending van de materiële
motiveringplicht aanvoert.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële
motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van
die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht
enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is
uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op
grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cfr. R.v.St., nr. 101.624, 7
december 2001).

Verzoekende partij verwijst naar haar « aanvraag om subsidiaire bescherming » waarover de
bevoegde instanties zich dienden uit te spreken alvorens haar een bevel om het grondgebied
te verlaten te betekenen. Uit het administratieve dossier blijkt dat verzoeker een aanvraag om
machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9, derde lid, van de Vreemdelingenwet heeft
ingediend op 16 augustus 2006. Vervolgens blijkt uit een schrijven van 13 februari 2007 dat hij
“également une demande de protection subsidiaire” indient ter ondersteuning en verwijzend
naar zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op 16 augustus 2006. In tegenstelling
tot wat verzoeker beweert in zijn verzoekschrift, kan de “aanvraag om subsidiaire
bescherming” niet als een afzonderlijke aanvraag ten opzichte van de eerdere aanvraag tot
regularisatie worden beschouwd. In zijn schrijven met betrekking tot de subsidiaire
bescherming stelt verzoeker immers zelf dat hij deze elementen ter ondersteuning van zijn
aanvraag om machtiging tot verblijf indient. Artikel 50 van de Vreemdelingenwet bepaalt
uitdrukkelijk dat de vreemdeling, die de subsidiaire bescherming wenst te verkrijgen, een
asielaanvraag moet indienen. Verzoeker heeft in zijn schrijven met betrekking tot de
subsidiaire bescherming géén asielaanvraag ingediend doch verwijst hij hierin uitdrukkelijk
naar zijn aanvraag om machtiging tot verblijf. In de bestreden beslissing wordt bijgevolg
terecht gemotiveerd dat de subsidiaire beschermingsstatus, zoals gesteld in de Europese
richtlijn 2004/38/EG, omgezet in Belgische wetgeving, niet kan weerhouden worden als een
buitengewone omstandigheid.
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Verzoekende partij kan bijgevolg, rekening houdende met voorgaande vaststelling, niet
gevolgd worden waar zij een schending aanvoert van artikel 28 van de Grondwet, van de
artikelen 2 en 4 van de Richtlijn 2004/83/EG en van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.
Betreffende bepalingen hebben betrekking op het verkrijgen van de subsidiaire
beschermingsstatus.    

Verzoekende partij heeft nagelaten uiteen te zetten op welke wijze de bestreden beslissing
artikel 3 EVRM zou hebben geschonden.

Het vierde middel is ongegrond.

3.6. In het vijfde middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 3 EVRM, van
artikelen 9, 48/4 en 62 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de Wet
Motivering Bestuurshandelingen omdat de subsidiaire beschermingsmotieven een
buitengewone omstandigheid uitmaken.

Ter adstructie van het vijfde middel zet verzoeker het volgende uiteen:

« Cinquième moyen.
Un moyen est pris de l’erreur de droit, de l’erreur sur les motifs, de la violation de l’article 3 de la
Convention européenne des droits de l’homme, de la violation des articles 9, 48/4 et 62 de la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des
étrangers et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation
formelle des actes administratifs.
EN CE QUE la décision attaquée est motivée par la considération que la revendication de
l'application de la protection subsidiaire « ne constitue pas une circonstance exceptionnelle »
ALORS QUE la circonstance d'avoir de sérieux motifs d'encourir un risque réel de subir la peine
de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants ou
des menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en
cas de conflit armé interne ou international sont par nature des circonstances exceptionnelles
qui empêchent ou rendent particulièrement difficile un retour au pays d'origine en vue de lever
une autorisation de séjour.
En telle SORTE que l'acte attaqué doit être annulé et entre-temps suspendu. »

Artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat ernstige schade bestaat uit a)
doodstraf of executie, b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing
van een verzoeker in zijn land van herkomst of c) ernstige bedreiging van het leven of de
persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal
of binnenlands gewapend conflict. Deze bepaling herneemt inderdaad voor een deel artikel 3
EVRM over, aangezien artikel 3 EVRM vereist dat verzoeker doet blijken dat er ernstige en
zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat in het land, waarnaar hij mag
worden teruggeleid, hij een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering
en mensonterende behandeling. Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsmotieven
wordt verwezen naar de bespreking onder het vierde middel.

Een schending van artikel 3 EVRM kan in sommige gevallen een buitengewone
omstandigheid uitmaken die een aanvraag om machtiging tot verblijf in België rechtvaardigen.
De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken is aldus gehouden tot het nagaan
van een eventuele schending van voornoemd artikel. De bestreden beslissing is, als volgt,
gemotiveerd: 

Wat de problemen in het land van herkomst betreft, dient er opgemerkt te worden dat
betrokkene geen bewijzen voorlegt dat zijn fysieke en psychische gezondheid in gevaar zou
zijn bij een terugkeer. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te
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leveren. De loutere vermelding dat betrokkene zijn fysieke en psychische gezondheid in
gevaar zou zijn bij een eventuele terugkeer volstaat niet om als buitengewone
omstandigheid aanvaard te worden.
Bovendien voegt de verzoeker geen enkel nieuw persoonlijk  element toe met betrekking tot
zijn persoonlijke situatie in zijn land van herkomst aan de elementen die hij reeds tijdens
zijn asielprocedure naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde
instanties. De elementen ter ondersteuning van het huidig verzoek om machtiging tot verblijf
wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties.
Verder dient opgemerkt te worden dat het indienen van onderhavig regularisatieverzoek geen
soort “hoger beroep” kan vormen tegen de afwijzing van de asielaanvraag of tegen een
verwijderingsbeslissing, nadat de betrokkene reeds alle geëigende beroepsmogelijkheden
heeft uitgeput.
De verwijzing naar de verschillende rapporten en brieven, Amerikaanse Binnenlandse
zaken, Amnesty International, president van de Raad van de Europese Unie, Eurpees
parlement, Hoge Commissariaat van de Verenigde Naties, UNO en het UNHCR kan niet
weerhouden worden als een buitengewone omstandigheid daar deze rapporten en brieven
gaan over de algemene toestand van Togo en geen enkel middel wordt aangewend dat
bewijst dat verzoekende partij persoonlijk  een reëel risico zou lopen onderworpen te worden
aan ernstige schade of levensbedreigende omstandigheden.
Het argument dat de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies
voor Togo zou geven, kan niet weerhouden worden als een buitengewone omstandigheid.
Heden ten dage, geldig tot 16 januari 2008, wordt er immers geen negatief reisadvies
gegeven. Buitenlandse Zaken stelt: “Het is momenteel kalm in het hele land, mede als
gevolg van de teruggekeerde politieke rust.” Bovendien dient men zich rekenschap te
nemen van het feit dat een dergelijk  reisadvies steeds een algemeen advies is.
Buitenlandse zaken stelt immers duidelijk : “Het reisadvies wordt opgevat als één van de
informatiebronnen die de Belgische reizigers kunnen raadplegen om een beslissing te
nemen aangaande hun reisplannen en is dus een vrijblijvende raadgeving, gepubliceerd als
een dienstverlening aan de reizigers, aan wie het vrij staat om het al dan niet op te volgen.”
Bijgevolg is een dergelijk  advies niet van toepassing op betrokkene, die de Togolese
nationaliteit heeft.
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 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. De aanvraag kan in het land
van herkomst gebeuren.

Uit de motieven in de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de gemachtigde van de minister
van Binnenlandse Zaken wel degelijk heeft onderzocht of er een eventuele schending van
artikel 3 EVRM voorhanden is. De verwerende partij concludeert dat verzoeker zijn
beweringen niet staaft met een begin van bewijs en zich beperkt tot algemene beweringen die
niet worden toegepast op de eigen situatie. Een schending van artikel 3 EVRM wordt niet
aangenomen waardoor evenmin een buitengewone omstandigheid op grond van de
beweerde schending van artikel 3 EVRM kan worden aangenomen. Verzoekende partij
beweert wel in haar verzoekschrift - maar laat na aan te tonen -  dat de door haar
opgeworpen subsidiaire beschermingsmotieven een buitengewone omstandigheid uitmaken.
De schending van artikel 3 EVRM, artikel 9, 48/4 en 62 van de Vreemdelingenwet en van de
artikelen 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen wordt niet aangetoond.

Het vijfde middel is ongegrond.

3.7. In het zesde middel voert verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3
Wet Motivering Bestuurshandelingen en van artikelen 9 en 62 van de Vreemdelingenwet
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omdat verzoeker wel degelijk nieuwe elementen ten opzichte van zijn asielaanvraag heeft
aangevoerd en verwijst naar het stuk 2 c-d .

Ter adstructie van het zesde middel zet verzoeker het volgende uiteen:

“Sixième moyen
Un moyen est pris de l’erreur sur les motifs, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de la violation des articles 9 et 62 de
la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, Ie séjour, l'étab lissement et l'éloignement des
étrangers
EN CE QUE la décision attaquée est motivée (alinéa 10) par la considération que Ie requérant «
n'apporterait aucun élément personnel nouveau en rapport avec sa situation dans son pays
d'origine par rapport aux éléments qu'il a exposés lors de sa procédure d'asile »
ALORS QUE Ie requérant a précisément exposé (Pièce 2 c-d), ce qui constitue indubitablement
un élément personnel postérieur à ceux exposés lors de la procédure d'asile, à savoir :«un
rapatriement au Togo aura pour effet de soumettre M. ANANI à des traitements inhumains à son
arrivée par Ie seul fait qu'il a dénoncé à l'étranger Ie comportement des autorités de ce pays (lire
au sujet des ressortissants togolais : Conseil d'Etat, arrêts n°118.848 du 29 avril 2003; 135.023
du 17 septembre 2004; 136.450 du 21 octobre 2004; 136.674 du 26 octobre 2004; 138.098 du 7
décembre 2004; 138.687 du 20 décembre 2004; 139.469 du 18 janvier 2005 et 154.048 du 24
janvier 2006) ».
En telle sorte QUE l'acte attaqué doit être annulé et entre-temps suspendu. »

Uit het stuk 2 c-d, bijgevoegd op 13 februari 2007 bij de aanvraag om machtiging tot verblijf
van 16 augustus 2006, blijkt dat verzoeker zelf stelt dat hij bij een terugkeer naar zijn land van
herkomst het risico loopt op een onmenselijke behandeling omdat hij in het buitenland de
houding van de autoriteiten aan de kaak heeft gesteld. Verzoeker verwijst hierbij naar
rechtspraak van de Raad van State. Verwijzend naar de bespreking onder het vijfde middel
blijkt uit de bestreden beslissing dat de verwerende partij wel degelijk de eventuele schending
van artikel 3 EVRM heeft onderzocht en concludeert dat verzoeker zijn beweringen niet staaft
met een begin van bewijs. De bescherming, verleend via artikel 3 EVRM, zal slechts in
uitzonderlijke gevallen toepassing vinden. Diegene die aanvoert dat hij een dergelijk risico
loopt, zal zijn beweringen moeten staven met een begin van bewijs, zodat inzonderheid een
blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich niet volstaat
om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. In casu stelt verzoeker zelf dat hij, bij
een terugkeer naar zijn land van herkomst, het risico loopt op een onmenselijke behandeling
omwille van het ‘verraden’ van de houding van de autoriteiten in zijn land van herkomst,
zonder hieromtrent een begin van bewijs te leveren. Verzoeker maakt met betreffend betoog
op generlei wijze aannemelijk dat de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken
niet in alle redelijkheid tot de door hem in de bestreden beslissing gedane vaststellingen kon
komen. Het feit dat verzoeker het niet eens is met de gevolgtrekkingen van de gemachtigde
van de minister volstaat evenwel niet om de motieven te weerleggen.

Het zesde middel is ongegrond.

3.8. In het zevende middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 EVRM omdat de
bestreden beslissing geen rekening houdt met de door hem aangebrachte motieven waaruit
het risico blijkt op de schending van artikel 3 EVRM.

Ter adstructie van het zevende middel zet verzoeker het volgende uiteen:

« Septième moyen
Un moyen est pris de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de
l’homme.
EN CE QUE la décision attaquée est motivée (alinéa 10) par la considération que Ie requérant «
n'apporterait aucun élément personnel nouveau en rapport avec sa situation dans son pays
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d'origine par rapport aux éléments qu'il a exposés lors de sa procédure d'asile», lesquels
éléments auraient fait l'objet d'une appréciation négative des autorités en charge de l'asile
ALORS QUE Ie requérant ayant exposé (Pièce 2 c-d):
«un rapatriement au Togo aura pour effet de soumettre M. ANANI à des traitements inhumains à
son arrivée par Ie seul fait qu'il a dénoncé à l'étranger Ie comportement des autorités de ce pays
(lire au sujet des ressortissants togolais: Conseil d'Etat, arrêts n°118.848 du 29 avril 2003;
135.023 du 17 septembre 2004 ; 136.450 du 21 octobre 2004; 136.674 du 26 octobre 2004;
138.098 du 7 décembre 2004; 138.687 du 20 décembre 2004; 139.469 du 18 janvier 2005 et
154.048 du 24 janvier 2006) ».
Le fait pour l'acte attaqué de ne pas prendre en considération ces éléments entraîne que le
requérant risque d'en subir les conséquences contraires à l'article 3 de la Convention
européenne des droits de l'homme;
En telle SORTE que l'acte attaqué doit être annulé et entre-temps suspendu. »

Voor de bespreking van dit middel wordt verwezen naar de bespreking onder het vijfde en
zesde middel. Uit de bestreden beslissing blijkt in essentie dat verzoeker zijn uiteenzetting
beperkt tot een blote bewering, zonder begin van bewijs, terwijl een blote bewering of
eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich niet volstaat om een inbreuk uit te
maken op artikel 3 EVRM. Hij brengt geen concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken
feiten aan ter staving van deze kritiek. Derhalve toont hij niet aan dat hij een ernstig en reëel
risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling.

Het zevende middel is ongegrond.

3.9. In het achtste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 EVRM en artikel 22
van de Grondwet omdat artikel 9, derde lid, van de Vreemdelingenwet niet los van de
hiërarchisch hogere rechtsregels kan worden onderzocht en dat uit de bestreden beslissing
niet blijkt dat het respect voor verzoekers privé- en gezinsleven is onderzocht.

Ter adstructie van het achtste middel zet verzoeker het volgende uiteen:

« Huitième moyen
Un moyen est pris de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme et de la violation de l'article 22 de la Constitution
EN CE QUE la décision attaquée dispose (alinea 2): « het feit dat betrokkene sinds 21/08/2003
in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, Frans spreekt, werkbereid is en hiertoe een opleiding
heeft gevolgd, een vrienden- en kennissenkring heeft uitgebouwd en getuigenverklaringen
voorlegt, is op zich geen 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 integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art.9 al.2 van
de wet van 15/12/1980"
ALORS QUE l'application de l'article 9 alinéa 3 ancien de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n'a pas et ne peut avoir
pour effet d'écarter par principe l'application des dispositions qui lui sont hiérarchiquement
supérieures et notamment l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et
l'article 22 de la Constitution ;
Qu'il s'en suit qu'en considérant que «l'intégration ne constitue pas une circonstance
exceptionnelle » et en déduisant que « l'intéressé doit démontrer qu'il lui est impossible ou
particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine
», l'acte attaqué ne démontre pas avoir effectivement examiné si le droit au respect de la vie
privée et familiale du requérant n'imposait pas en l'espèce l'écartement de la règle de procédure
visée par la loi au nom de la garantie du droit fondamental en cause; Qu’ à cet égard le Conseil
d'Etat déjà considéré « qu'obliger, dans ces conditions, (...) à retourner au Maroc constitue,
dans le chef de la partie adverse, une ingérence dans sa vie privée, certes prévue par la loi mais
incompatible, compte tenu des circonstances de l'espèce, avec l'alinéa 2 de l'article 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que les
moyens sont sérieux » ;
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En telle SORTE QUE l'acte attaqué doit être annulé et entre-temps suspendu. »

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, derde lid, van de
Vreemdelingenwet mogen niet verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen
worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging te bekomen. De toepassing van artikel 9,
derde lid, houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in:
1  wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het
buitenland te rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. Zo dergelijke
buitengewone omstandigheden niet blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het
bekomen 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
verblijfsmachtiging 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. Verzoeker stelt in zijn
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verzoekschrift een gebrek aan afweging vast met het respect voor zijn privé- en gezinsleven.
De Vreemdelingenwet heeft tot doel een wettelijk kader te scheppen binnen hetwelk het in
artikel 8 EVRM en artikel 22 van de Grondwet vervatte recht kan worden uitgeoefend (R.v.St.,
nr. 140.105, 2 februari 2005). Verzoeker maakt niet aannemelijk dat er een wanverhouding
bestaat tussen de beslissing en zijn privé- en gezinsleven. Verzoeker laat na aan te tonen op
welke wijze de correcte toepassing van de Vreemdelingenwet een niet-toegelaten inmenging
in zijn privaat en familiaal leven zou uitmaken. Een schending van artikel 8 EVRM en 22 van
de Grondwet wordt dan ook niet aangetoond.

Zoals reeds opgemerkt mag verzoekende partij de buitengewone omstandigheden niet
verwarren met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging
te bekomen. In de bestreden beslissing wordt terecht vastgesteld dat verzoekers ingeroepen
elementen van integratie niet uitzonderlijk zijn en niet verantwoorden dat de aanvraag tot
regularisatie in België wordt ingediend. De verwerende partij voegt er nog aan toe dat deze
elementen het voorwerp kunnen uitmaken van een onderzoek ten gronde van de aanvraag.
Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken, op kennelijk
onredelijke wijze, de aanvraag onontvankelijk heeft verklaard door te besluiten dat de
aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen.

Het achtste middel is ongegrond.

3.10. In het negende middel voert verzoeker de schending aan van artikel 62 van de
Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen omdat de
de bijgebrachte stukken 1, 2, 3 en 4 betreffende een aantal rapporten van internationale
organisaties (en die niet betwist worden door de verwerende partij) minstens een begin van
bewijs aanbrengen dat zijn fysieke en psychische gezondheid in gevaar zijn bij een terugkeer
naar zijn land van herkomst.

Ter adstructie van het negende middel zet verzoeker het volgende uiteen:

« Neuvième moyen
Un moyen est pris de l’erreur sur les motifs, de la violation de l’article 62 de la loi du 15
décembre 1980 sur I'accès au territoire, Ie séjour, I'établissement et l'éloignement des étrangers
et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des
actes administratifs
En CE QUE l'acte attaqué est pris en considération de la première décision attaquée
ALORS QUE cette dernière décision viole les dispositions et principes visés au moyen pour les
motifs exposés ci-avant et réputés ici intégralement reproduits
En telle SORTE QUE la décision attaquée doit être annulée et entre-temps suspendue. »

Voor de bespreking van dit middel wordt verwezen naar de voorgaande middelen. Voor zover
verzoeker kritiek levert aangaande de beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus of
van de vluchtelingenstatus en de Raad om een nieuwe beoordeling vraagt, dient te worden
benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als annulatierechter enkel een
wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (Wetsontwerp tot hervorming
van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,
Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). De Raad is, in de
uitoefening van zijn wettelijk toezicht, enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de
beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct
heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.
Dit houdt in dat de Raad, in het raam van de uitoefening van zijn annulatiebevoegdheid, niet
bevoegd is om zich uit te spreken over het al dan niet toekennen van de vluchtelingen- of
subsidiaire beschermingsstatus.

Het negende middel is ongegrond.
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3.11. In het tiende middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 3 EVRM, van
de artikelen 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen en van artikel 62 Vreemdelingenwet
omdat verzoeker zijn aanvraag heeft gesteund op zijn specifieke en eigen situatie met name
het feit dat hij sympathisant was van de politieke partij “UFC” (stuk 1b) en dat hij hierdoor wel
degelijk zijn persoonlijke vrees voor vervolging heeft aangetoond en, omdat uit het rapport
2007 van Amnesty International blijkt dat de mensrechten worden geschonden, dit ook voor
hem persoonlijk gevolgen heeft.

Ter adstructie van het tiende middel zet verzoeker het volgende uiteen:

Dixième moyen
Un moyen est pris de l’erreur sur les motifs, de la violation de l’article 3 de la Convention
européenne des droits de l'homme, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
sur la motivation formelle des actes administratifs et de la violation de l'article 62 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, Ie séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
EN CE QUE la décision attaquée est motivée par la considération que la situation générale au
Togo sur laquelle le requérant s'appuie pour étayer ses allégations de craintes est surannée et
n'établit pas le risque redoute en considération d'un rapport du Ministère des Affaires étrangères
du 16 janvier 2008 qui ne déconseille pas aux Belges de voyager vers le Togo
ALORS QUE, lère branche, Ie requérant ne s'est pas uniquement appuyé sur une « situation
générale » mais bien sur sa situation particulière et spécifiquement sur le fait de ses
sympathies avec Ie parti politique UFC (Pièce lb), de sorte qu'il a des craintes personnelles de
persécution;
Qu'il s'en suit que l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé;
Que, 2e branche, la « situation générale des droits humains» du Togo est bel et bien
préoccupante ainsi qu'en atteste Ie rapport 2007 d'Amnesty international
(http://www.arnnest\r.org/fr/region/africa/west-africa/togo), singulièrement évidemment à l'égard
de ses propres ressortissants;
Qu'à cet égard, l'avertissement fait aux touristes potentiels de nationalité belge (!) par notre
Ministère des affaires étrangères n'est absolument guère relevante
Qu'il s'en suit que l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé;
Qu'il s'en suit également que Ie risque de violation de l'article 3 de la Convention européenne
des droits de l'homme n'est pas adéquatement écarté;
En telle SORTE QUE l'acte attaqué doit être annulé et entre-temps suspendu. »

Met betrekking tot verzoekers « persoonlijke vrees voor vervolging » stelt de bestreden
beslissing:  

Wat de problemen in het land van herkomst betreft dient er opgemerkt te worden dat
betrokkene geen bewijzen voorlegt dat zijn fysieke en psychische gezondheid in gevaar zou
zijn bij een terugkeer. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te
leveren. De loutere vermelding dat betrokkene zijn fysieke en psychische gezondheid in
gevaar zou zijn bij een eventuele terugkeer volstaat niet om als buitengewone
omstandigheid aanvaard te worden. Bovendien voegt de verzoeker geen enkel nieuw
persoonlijk  element toe met betrekking tot zijn persoonlijke situatie in zijn land van
herkomst aan de elementen die hij reeds tijdens zijn asielprocedure naar voor bracht en die
niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. De elementen ter ondersteuning van
het huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen bijgevolg geen andere beoordeling dan
die van deze instanties.
Verder dient opgemerkt te worden dat het indienen van onderhavig regularisatieverzoek geen
soort “hoger beroep” kan vormen tegen de afwijzing van de asielaanvraag of tegen een
verwijderingsbeslissing, nadat de betrokkene reeds alle geëigende beroepsmogelijkheden
heeft uitgeput.
De verwijzing naar de verschillende rapporten en brieven, Amerikaanse Binnenlandse
zaken, Amnesty International, president van de Raad van de Europese Unie, Eurpees
parlement, Hoge Commissariaat van de Verenigde Naties, UNO, en het UNHCR kan niet
weerhouden worden als een buitengewone omstandigheid daar deze rapporten en brieven
gaan over de algemene toestand van Togo en geen enkel middel wordt aangewend dat
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bewijst dat verzoekende partij persoonlijk  een reëel risico zou lopen onderworpen te worden
aan ernstige schade of levensbedreigende omstandigheden.

Verzoeker stelt dat de verwerende partij geen rekening houdt met het door hem ingediende
stuk 1b en met een rapport van Amnesty International van 2007 waaruit blijkt dat hij zijn
persoonlijke vrees voor vervolging wel degelijk heeft aangetoond. Verzoeker heeft echter een
aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend. Een asielaanvraag dient te worden ingediend,
indien hij de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus wenst te verkrijgen.
Verzoekende partij kan de bescherming inroepen van artikel 3 EVRM wanneer zij doet blijken
dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat in het land
waarnaar zij mag worden teruggeleid, zij een ernstig en reëel risico loopt te worden
blootgesteld aan foltering en mensonterende behandeling. Met betrekking tot de eventuele
schending van artikel 3 EVRM wordt verwezen naar de bespreking van de voorgaande
middelen.

Het tiende middel is ongegrond.   

3.12. In het elfde middel voert verzoekende partij de schending aan van de substantiële
vormvoorwaarde of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorwaarde, van artikel 62
van de Vreemdelingenwet, van artikel 45, §2, derde lid van het Burgerlijk Wetboek en van
artikel 126 van de Nieuwe Gemeentewet omdat de bestreden beslissing noch de naam, de
handtekening, de functie of graad van de agent gedelegeerd door de Burgemeester bevat,
noch het zegel van de gemeente.

Ter adstructie van het elfde middel zet verzoekende partij het volgende uiteen:

« Onzième moyen
Un moyen est pris de la violation des formes substantielles ou prévues à peine de nullité, de la
violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, Ie séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la violation des articles 45 §2 alinéa 3 du
Code civil et 126 de la Nouvelle loi communale
En ce que l'acte attaqué ne comporte ni le nom, ni la signature, ni la fonction ou le grade de
l'agent communal délégué par le Bourgmestre aux fins de la notification de la décision querellée,
ni le sceau de la Commune;
Alors que les dispositions légales visées au moyen font de ces conditions des formalités
substantielles
En telle SORTE QUE l' acte attaqué doit être annulé et entre-temps suspendu. »

Daar waar verzoeker stelt dat de bestreden beslissing noch de naam, de handtekening, de
functie of graad van de gemachtigde ambtenaar, noch het zegel van de gemeente vermeldt,
wijst de Raad erop dat een eventuele miskenning van dit wettelijke voorschrift in beginsel niet
kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing (R.v.St., nr. 152.684, 14
december 2005). Een gebrek in de kennisgeving van de bestreden beslissing heeft geen
invloed op de wettigheid ervan en brengt niet met zich mee dat de motieven van deze
beslissing onwettig zijn (R.v.St., nrs. 164.240, 30 oktober 2006; 141.068, 23 februari 2005;
110.817, 1 oktober 2002; 85.074, 3 februari 2000).

Het elfde middel is ongegrond.

Met betrekking tot de beslissing tot “niet in overwegingname van verzoekers
aanvraag tot subsidiaire bescherming”

3.13. In het eerste middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 41, 42 en 58
van de Wetten op het gebruik van de taal in bestuurszaken, van het Beginsel van Behoorlijk
Bestuur dat vereist dat rekening wordt gehouden met alle elementen van de zaak omdat
verzoeker in zijn aanvraag tot subsidiaire bescherming de Franse taal heeft gehanteerd (stuk
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2), dat deze aanvraag afzonderlijk van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf is ingediend en
dat bijgevolg de bestreden beslissing ten onrechte in het Nederlands is opgesteld.

Ter adstructie van het middel zet verzoekende partij het volgende uiteen:

« Premier moyen
Un moyen est pris de l’application de l’article 58 alinéa 1er des lois sur l’emploi des langues en
matière administrative, coordonnées Ie 18 juillet 1966 et de la violation des articles 41 et 42 des
mêmes lois et de la violation du principe de bonne administration qui exige de statuer en tenant
compte de l'ensemble des éléments du dossier
EN CE QUE la décision attaquée est rédigée en néerlandais;
ALORS QUE les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, de stricte application,
disposent que :
Art. 58. (alinéa ler) Sont nuls tous actes et règlements administratifs contraires, quant à la
forme ou quant au fond, aux dispositions des présentes lois coordonnées.
Art. 41. § 1. Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des
trois langues, dont ces particuliers ont fait usage.
Art. 42. Les services centraux rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations dans
celle des trois langues, dont Ie particulier intéresse requiert l'usage.
Que la partie requérante a fait choix et usage de la langue franchise lors de sa demande de
protection subsidiaire du 13 février 2007 (Pièce 2), et ce indépendamment de la demande
d'autorisation de séjour qu'il avait introduite préalablement;
Qu'il s'en suit que l'acte attaqué ne respecte pas les lois visées au moyen;
Qu'il en résulte que l'acte attaqué est nul de plein droit et qu'il revient à votre juridiction
administrative de constater cette nullité;
EN TELLE SORTE QUE l'acte attaqué doit être annulé de plein droit et entre-temps
suspendu. »

Artikel 41, §1 van de Taalwet Bestuurszaken luidt als volgt:

“De centrale diensten maken voor hun betrekkingen met de particulieren gebruik van die van de
drie talen waarvan betrokkenen zich hebben bediend.”

Uit het administratieve dossier blijkt dat verzoekende partij haar aanvraag om machtiging tot
verblijf van 16 augustus 2006 te Brussel in het Nederlands heeft ingediend. Aangezien
verzoeker zijn aanvraag in het Nederlands heeft ingediend heeft de gemachtigde van de
minister van Binnenlandse Zaken (centrale Dienst Vreemdelingenzaken) de bestreden
beslissing correct in het Nederlands opgesteld. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert in
zijn verzoekschrift, blijkt niet uit het administratieve dossier dat hij een afzonderlijke aanvraag
tot subsidiaire bescherming heeft ingediend. Uit het dossier blijkt daarentegen dat verzoeker
op 13 februari 2007 bijkomende stukken heeft ingediend, waarbij hij uitdrukkelijk verwijst naar
zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, en stelt dat deze stukken ter staving van zijn
aanvraag worden bijgevoegd. De brief van 13 februari 2007 betreft “également une demande
de protection subsidiaire”. Bijgevolg is de bestreden beslissing correct in de Nederlandse taal
opgesteld aangezien de “aanvraag tot subsidiaire bescherming” in het kader van zijn, in het
Nederlands opgestelde, aanvraag om machtiging tot verblijf is ingediend. 

Het eerste middel is ongegrond.

3.14. In het tweede middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 3 EVRM, van
artikel 28 van de Grondwet, van de artikelen 2 en 4 van de Richtlijn 2004/38/EG, van artikelen
48/4 en 62 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 Wet Motivering
Bestuurshandelingen omdat de verwerende partij haar aanvraag tot subsidiaire bescherming
diende door te verwijzen naar de bevoegde instanties en minstens de uitspraak van deze
instanties diende af te wachten vooraleer een bevel om het grondgebied te verlaten af te
geven.
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Ter adstructie van het tweede middel zet verzoekende partij het volgende uiteen:

« Deuxième moyen
Un moyen est pris de l’erreur sur les motifs, de la violation de l’article 3 de la Convention
européenne des droits de l'homme, de la violation de l'article 28 de la Constitution, de la violation
des articles 2 et 4 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les
normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers
ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, de la
violation des articles 48/4 et 62 de la loi du 15 déeembre 1980 sur l'accès au territoire, Ie séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs
EN CE QUE la décision attaquée est motivée (alinea 8) par la considération que la revendication
de l'application de la protection subsidiaire «n'est pas de la compétence du Service
Régularisations humanitaires », doit être initiée par une procédure spécifique et en déduit à
l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour avec habilitation faite au Bourgmestre de
Bruxelles de délivrer à l'intéressé un ordre de quitter Ie territoire
ALORS QU'il appartenait à la partie adverse, considérée comme un sujet de droit unique et
indivisible, « d'évaluer, en coopération avec Ie demandeur, les éléments pertinents » de sa
demande de protection subsidiaire (article 4 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril
2004), laquelle demande pouvait être introduite par écrit en vertu du prescrit très général de
l'article 28 de la Constitution, lequel supplante hiérarchiquement les normes légales ou
réglementaires d'ailleurs non autrement précisées par la partie adverse qui organiseraient dans
un sens déterminé l'introduction de pareille demande;
Qu'il s'en suit que la seule attitude raisonnable et legale de l'auteur de l'acte attaqué ne pouvait
qu'être de renvoyer la cause à une instance qu'il estimait plus compétente,
Qu'en tout état de cause, cette instance devait se prononcer avant d'intimer au requérant l'ordre
de quitter Ie territoire à destination potentiellement unique du pays où il craint pour sa sécurité
personnelle;
Qu'il s'en suit que l'acte attaqué viole les dispositions et principes visés au moyen;
En telle SORTE QUE l'acte attaqué doit être annulé et entre-temps suspendu. »

Verzoeker verwijst naar zijn « aanvraag om subsidiaire bescherming » waarover de
bevoegde instanties zich dienden uit te spreken alvorens hem een bevel om het grondgebied
te verlaten te betekenen. Uit het administratieve dossier blijkt dat verzoeker een aanvraag om
machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9, derde lid, van de Vreemdelingenwet heeft
ingediend op 16 augustus 2006. Vervolgens blijkt uit een schrijven van 13 februari 2007 dat hij
“également une demande de protection subsidiaire” indient ter ondersteuning en verwijzend
naar zijn aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend op 16 augustus 2006. In tegenstelling
tot wat verzoeker in zijn verzoekschrift beweert, kan de “aanvraag om subsidiaire
bescherming” niet als een afzonderlijke aanvraag ten opzichte van de eerdere aanvraag tot
regularisatie worden beschouwd. In zijn schrijven met betrekking tot de subsidiaire
bescherming stelt verzoeker immers zelf dat hij deze elementen ter ondersteuning van zijn
aanvraag om machtiging tot verblijf indient. Artikel 50 van de Vreemdelingenwet bepaalt
uitdrukkelijk dat de vreemdeling, die de subsidiaire bescherming wenst te verkrijgen, een
asielaanvraag moet indienen. Verzoeker heeft in zijn schrijven met betrekking tot de
subsidiaire bescherming géén asielaanvraag ingediend doch verwijst hierin uitdrukkelijk naar
zijn aanvraag om machtiging tot verblijf. In de bestreden beslissing wordt bijgevolg terecht
gemotiveerd dat de subsidiaire beschermingsstatus, zoals gesteld in de Europese richtlijn
2004/38/EG, omgezet in Belgische wetgeving, niet kan weerhouden worden als een
buitengewone omstandigheid.

Verzoekende partij kan bijgevolg, rekening houdende met voorgaande vaststelling, niet
gevolgd worden waar zij een schending aanvoert van artikel 28 van de Grondwet, van de
artikelen 2 en 4 van de richtlijn 2004/83/EG en van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.
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Betreffende bepalingen hebben betrekking op het verkrijgen van de subsidiaire
beschermingsstatus.    

Verzoekende partij heeft nagelaten uiteen te zetten op welke wijze de bestreden beslissing
artikel 3 EVRM zou hebben geschonden.

Het tweede middel is ongegrond.

Met betrekking tot het bevel om het grondgebied te verlaten

3.15. De verwerende partij roept een exceptie van onontvankelijkheid op wegens gebrek aan
belang, daar een eventuele nietigverklaring van het in casu bestreden bevel om het
grondgebied te verlaten geen wijzigingen met zich meebrengt ten aanzien van verzoekers
verblijfssituatie.

Luidens artikel 39/2, §2, van de Vreemdelingenwet doet de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen uitspraak, bij wijze van arrest, als annulatierechter over de
overige beroepen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Luidens artikel 39/82, §1,
eerste lid, van dezelfde wet kan de Raad, wanneer een akte van een administratieve overheid
vatbaar is voor vernietiging krachtens artikel 39/2, §1, eerste lid, als enige de schorsing van
de tenuitvoerlegging ervan bevelen. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp,
waarbij de voornoemde bepaling in de vreemdelingenwet werd ingevoerd, blijkt dat deze
annulatie- en schorsingsbevoegdheid dezelfde inhoud en draagwijdte heeft als die van de
Raad van State, “zodat het volstaat daar naar te verwijzen” (Gedr. St. Kamer, 2005-2006, nr.
2479/001, 18; zie in dezelfde zin wat de vordering tot schorsing betreft: ibid., 137). Prima
facie mag hieruit worden besloten dat de annulatie- en schorsingsbevoegdheid van de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen dezelfde draagwijdte heeft als het beroep tot nietigverklaring
bedoeld in artikel 14, §1, van de Gecoördineerde Wetten op de Raad van State en als de
vordering tot schorsing, bedoeld in artikel 17 van dezelfde wetten.

Uit het voorgaande volgt aldus dat, om ontvankelijk te zijn, verzoeker een belang dient te
hebben bij de vernietiging en bij de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de
bestreden akte. Dit houdt onder meer in dat de gevorderde nietigverklaring nog een nuttig
effect kan sorteren.

In deze zaak moet worden vastgesteld dat verzoeker geen belang heeft bij de nietigverklaring
van de bestreden beslissing. Een eventuele vernietiging van het bevel belet immers niet dat
hij onder de geldigheid valt van een eerder bevel om het grondgebied te verlaten, met name
het bevel dat hem werd betekend op 29 augustus 2006. Dit bevel is definitief in die mate dat
uit het administratieve dossier niet blijkt dat tegen dit bevel een rechtsmiddel werd
aangewend. Bovendien dient te worden opgemerkt dat een aanvraag om machtiging tot
verblijf op grond van artikel 9, derde lid, van de Vreemdelingenwet de uitvoerbaarheid van het
bevel van 29 augustus 2006 om het grondgebied te verlaten niet opschort (R.v.St., nrs.
164.950, 20 november 2006; 138.946, 7 januari 2005; 127.903, 6 februari 2004; 109.500, 22
juli 2002), of zou verhinderen dat na het indienen ervan nog een dergelijk bevel aan de
vreemdeling wordt gegeven (R.v.St., nr. 132.036, 3 juni 2004). Het bevel om het grondgebied
te verlaten van 29 augustus 2006 kan derhalve steeds door de gemachtigde van de minister
worden uitgevoerd. Verzoeker zou derhalve hieraan vooralsnog gevolg dienen te geven,
vermits dit bevel uitvoerbaar is. De vordering tot nietigverklaring en tot schorsing van de
tenuitvoerlegging van het thans bestreden bevel kan bijgevolg geen nuttig effect sorteren
(R.v.St., nrs. 169.771, 4 april 2007 en 170.162, 19 april 2007).    
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De vordering tot nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te verlaten is derhalve
onontvankelijk wegens ontstentenis van het rechtens vereiste belang. De opgeworpen
exceptie van onontvankelijkheid wegens gebrek aan belang dient te worden aangenomen.

4. Uit voorgaande blijkt dat de zaak slechts korte debatten heeft vereist. De verzoekende partij
heeft geen middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan
leiden. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit
van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de
nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één en dertig juli tweeduizend en
acht door:

mevr. Ch. BAMPS,    kamervoorzitter

mevr. N. MOONEN,              toegevoegd griffier.

 De griffier,      De voorzitter,

N. MOONEN.                             Ch. BAMPS.


