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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 15.950 van 16 september 2008
in de zaak RvV X / II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 29 mei
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 28 april 2008, waarbij de
aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing 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.

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

Gezien de regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 22 juli 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12
september 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat S. MICHOLT
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoeker verklaart op 18 april 2006 in het Rijk te zijn binnengekomen, alwaar hij diezelfde
dag nog asiel heeft aangevraagd.

Zijn asielprocedure wordt afgesloten met een beslissing van de Commissaris-generaal voor
de Vluchtelingen en de Staatlozen van 16 januari 2007 houdende de weigering van de
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vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing
wordt op 17 januari 2007 aan verzoeker ter kennis gebracht.

Op 29 januari 2007 dient verzoeker een beroep in bij de Vaste Beroepscommissie voor
Vluchtelingen tegen de voormelde beslissing van 16 januari 2007 van de
Commissaris-generaal.

Op 14 mei 2007 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 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:
Vreemdelingenwet).

Op 11 juni 2007 wordt aan verzoeker een bevel betekend om het grondgebied te verlaten.

Op 15 juni 2007 verwerpt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) het
beroep van verzoeker bij arrest nr. 87 en beslist om de beslissing van de
Commissaris-generaal van 16 januari 2007 te bevestigen.

Op 28 april 2008 verklaart de gemachtigde van de minister de aanvraag van 14 mei 2007 om
machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9, 3de lid van de Vreemdelingenwet
onontvankelijk. Dit is de bestreden beslissing die als volgt gemotiveerd wordt:

“(…)
In toepassing van artikel 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.

Reden(en):

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de
aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk  via de
diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het
buitenland.

Het feit dat betrokkene sinds april 2006 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, met regelmaat
Nederlandse lessen volgt, een cursus maatschappelijke oriëntatie gevolgd heeft, werkbereid is en
reeds gewerkt heeft, veelvuldig gebruik maakt van de in België aangeboden publieke diensten, hij
de nodige rekeningen betaalt om zijn sociale zekerheid in orde te houden, Belgische vrienden heeft
en getuigenverklaringen voorlegt, 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. 9.2 van de wet van
15.12.1980.

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de
asielprocedure en dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Zijn asielaanvraag
werd afgesloten op 15.06.2007 met een negatieve  beslissing  'weigering  vluchtelingenstatus +
weigering subsidiaire bescherming'  door RVV.  Op 11.07.2007 werd een BVG afgeleverd, hem
betekend op 28.07.2007. Betrokkene diende binnen de 15 dagen na betekening gevolg te geven
aan dit BVG, doch verkoos dit niet te doen en verblijft sindsdien illegaal in België.
Uit dergelijk  illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met het oog op regularisatie.
De duur van de procedure - namelijk  ongeveer 1 jaar en 2 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 betrokkene ipso facto geen recht op
verblijf. (Raad van State, arrest nr. 89980 van 02.10.2000)
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Betrokkene beweert onmogelijk  terug te kunnen keren naar zijn land van herkomst, gezien de
politieke situatie aldaar. Hij vreest immers voor vervolging bij elke - zelfs tijdelijke - terugkeer en
meent niet op bescherming te kunnen rekenen van de Nepalese autoriteiten. Betrokkene verwijst
hierbij ondermeer naar documenten van CEDOCA. De inhoud die uit deze documenten naar voren
komt, kan echter niet weerhouden worden als buitengewone omstandigheid, daar deze verwijst naar
de algemene situatie in Nepal en betrokkene geen persoonlijke bewijzen voorlegt dat zijn leven
aldaar in gevaar zou zijn. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren.

Hetzelfde geldt wat betreft de verwijzing naar 'The Daily Telegraph', waaruit blijk t dat de gewone
toerist die naar Nepal trekt (met het oog op trekking of andere activiteiten) hinder zou ondervinden
door de Maobadi/CPNM. Bovendien impliceert een terugkeer naar het land van herkomst voor
betrokkene geen dergelijke toeristische aangelegenheid.

Met de 'Comprehensive Peace Agreement' (CPA) dd. 21 November 2006 kwam overigens een
formeel einde aan het gewapend conflict tussen de Nepalese Overheid en de Maoïstische rebellen.
De vijandelijkheden waren reeds stopgezet sinds het staakt-het-vuren van eind april 2006. De
Maoïsten verlieten tijdelijk  de regering op 18 september 2007 en er werd op 5 oktober aangekondigd
dat de algemene verkiezingen die op 22 november gepland waren naar een latere datum
opgeschoven zouden worden. Inmiddels besliste het Parlement op 28 december 2007 de monarchie
af te schaffen en daarop besloten de Maoïstische rebellen opnieuw in de regering te stappen.
Inmiddels werden op 10 april 2008 verkiezingen gehouden. De VN-waarnemers blijven het er dan
ook over eens dat de wapenstilstand nog steeds van kracht is.

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de
bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal
vinden. Hiervoor dient verzoeker zijn beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu
het enkel bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het
vernoemde artikel 3. De algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie.
De loutere vermelding van het artikel 3 EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid
aanvaard te worden. De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen herinnert er overigens aan dat het louter inroepen van
rapporten die op algemene wijze melding maken van de schending van mensenrechten in een land,
niet volstaat om te staven dat iedere onderdaan van dat land een risico loopt onderworpen te worden
aan marteling of aan onmenselijke of mensonterende behandelingen.
In dit geval constateert de RVV dat, hoewel bronnen melding maken van schendingen van de
fundamentele rechten van het individu in het land van herkomst van verzoekende partij, geen enkel
middel wordt aangewend dat bewijst dat verzoekende partij persoonlijk  een reëel risico zou lopen
onderworpen te worden aan ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de wet.» (R.V.V., 27 jul.
2007, nr 1.018).

Gegeven dat betrokkene in het bezit was van een arbeidsvergunning C, dient gesteld te worden dat
deze tewerkstelling louter toegestaan werd 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.

Het argument dat betrokkene zou willen trouwen met mevrouw Sandra Peeters vormt evenmin een
buitengewone omstandigheid aangezien de verplichting om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde
diplomatieke of consulaire post in het land van herkomst enkel een eventuele tijdelijke scheiding
impliceert, wat geen ernstig of moeilijk  te herstellen nadeel met zich meebrengt.

Ten slofte lijk t het erg onwaarschijnlijk  dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer
zou hebben in het land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van
een beslissing in het kader van zijn aanvraag tot regularisatie. Betrokkene verbleef immers ruim 27
jaar in Nepal en zijn verblijf in België, zijn integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg
geenszins vergeleken worden met zijn relaties in het land van herkomst.
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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. Ook beschikt de IOM over een Reïntegratiefonds dat als doel heeft een duurzame
terugkeer naar en reïntegratie in het land van herkomst te vergemakkelijken. Dit fonds is ontworpen
om mensen bij te staan in het vinden van inkomensgenererende activiteiten. Reïntegratiebijstand
kan het volgende bevatten: beroepsopleidingen, opstarten van kleine zakenprojecten, kosten om
een cursus of opleiding te volgen, kosten om informatie over beschikbare jobs te verkrijgen,
bijvoorbeeld door middel van tewerkstellingsbureaus, accommodatie/huur, extra bagage. Hierdoor
kan de bewering dat betrokkene niets meer zou hebben om te kunnen overleven niet aanvaard
worden als een buitengewone omstandigheid. (…)”

2. Ontvankelijkheid.

De verweerder werpt in zijn nota een exceptie van niet-ontvankelijkheid op omdat het
verzoekschrift geen keuze van woonplaats in België vermeldt. Hij 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 (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.

Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoeker te 8450 Bredene, Klemskerkestraat 54/133,
woont. Op dit ogenblik staat het vast dat verzoeker een vaste woonplaats heeft in België,
waar hij in zijn verzoekschrift 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 nota van de tegenpartij. Ondertussen heeft verzoeker in het begeleidende schrijven bij zijn
repliekmemorie expliciet woonplaatskeuze gedaan ten kantore van zijn raadsvrouw. Het is
derhalve duidelijk dat het doel van de norm, namelijk een vlotte procesgang waarborgen, in
casu werd bereikt.

De exceptie is niet gegrond.

3. Onderzoek van het beroep.

Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van het algemeen beginsel van
behoorlijk bestuur en van de schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker betoogt dat de bestreden beslissing niet vermeldt wanneer de kennisgeving van
deze beslissing is gebeurd. Bijgevolg weet hij niet wanneer de beroepstermijn is ingegaan.
Als administratieve overheid is de verwerende partij verplicht om hem op de hoogte te stellen
van de beroepsmogelijkheden die men heeft tegen een afwijzende beslissing. Dit betekent
ook dat het duidelijk uit de beslissing dient te blijken wanneer de beroepstermijn start.

In zoverre verzoeker de schending aanvoert van het algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur, wijst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) erop dat onder
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“middel” moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden
rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt
geschonden (R.v.St., nr. 138.590, 17 december 2004, R.v.St., nr. 130.972, 4 mei 2004,
R.v.St., nr. 135.618, 1 oktober 2006). Verzoeker laat na aan te geven welk algemeen
rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur hij geschonden acht. Dit onderdeel van het middel is
derhalve onontvankelijk.

Waar verzoeker stelt dat de bestreden beslissing niet vermeldt wanneer de kennisgeving van
deze beslissing is gebeurd, voert hij in wezen een gebrek in de kennisgeving aan.

De Raad dient evenwel op te merken dat een gebrek in de kennisgeving geen invloed heeft op
de wettigheid van de bestreden beslissing. Een dergelijk gebrek kan dan ook niet leiden tot de
vernietiging van de bestreden akte (R.v.St., nr. 141.068, 23 februari 2005). Een  gebrek aan
vermelding van de kennisname heeft enkel tot gevolg dat de beroepstermijn gestuit wordt. Er
moet verder worden benadrukt dat het aangevoerde gebrek in de kennisgeving verzoeker niet
heeft verhinderd om tijdig een procedure in te leiden bij de Raad zodat ook niet kan ingezien
worden welk belang verzoeker heeft bij dit middel.

Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.

Het eerste middel is ongegrond.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 62 van de
Vreemdelingenwet en van de formele motiveringsplicht.

Verzoeker betoogt dat in de bestreden beslissing wordt gesteld: “Het feit dat betrokkene sinds
april 2006 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, met regelmaat Nederlandse lessen volgt,
een cursus maatschappelijke oriëntatie gevolgd heeft, werkbereid is en reeds gewerkt heeft,
veelvuldig gebruik maakt van de in België aangeboden publieke diensten, hij de nodige
rekeningen betaalt om zijn sociale zekerheid in orde te houden, Belgische vrienden heeft en
getuigenverklaringen voorlegt, verantwoordt niet dat de aanvraag tot regularisatie op grond
van artikel 9 van de wet van 1980 in België wordt ingediend” en “dat uit illegaal verblijf geen
rechten kan worden geput”. Verzoeker meent dat dit ten onrechte wordt gesteld gezien de
machtigingen tot verblijf die aan de vreemdelingen worden gegeven op basis van artikel 9 bis
van de vreemdelingenwet in de meerderheid van de gevallen worden gegeven aan
vreemdelingen met illegaal verblijf. Bovendien is deze motivering ook strijdig met de
motivering dat elementen met betrekking tot integratie het voorwerp zouden kunnen uitmaken
van een eventueel onderzoek conform (oud) artikel 9, lid 2 van de Vreemdelingenwet.
Bovendien stelt de Raad van State in zijn rechtspraak dat de elementen van integratie niet
altijd zonder belang zijn voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van een
regularisatieaanvraag en dus dienen te worden onderzocht. Aldus is verzoeker van oordeel
dat niet is voldaan aan de formele motiveringsplicht en stelt hij dat de beslissing stereotype
motiveringen gebruikt.

De formele motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen
waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden
beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De
plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve
overheid de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient
dus niet “verder” te motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de
beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te
vermelden. Tevens dient te worden opgemerkt dat indien, zoals verzoeker aanvoert, een
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beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van
een stereotiepe, geijkte- en gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog
niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (R.v.St., nr.
164.171, 27 oktober 2006; R.v.St., nr.172.821, 27 juni 2007 e.a.).

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond
waarvan tot de onontvankelijkheid van de aanvraag wordt besloten.

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag,
met name artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet en naar het feit dat de door verzoeker
ingeroepen redenen geen buitengewone omstandigheden zijn. Uit de bestreden beslissing
blijkt dat de gemachtigde van de minister op al de in de aanvraag om machtiging tot voorlopig
verblijf aangevoerde elementen uitdrukkelijk is ingegaan. Dienvolgens moet worden
vastgesteld dat verzoeker niet duidelijk maakt op welk punt deze motivering hem niet in staat
stelt te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing
is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele
motiveringsplicht.

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing
kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker
bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van
het middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht.

Tevens dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële
motiveringsplicht niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling van de
aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf op basis van artikel 9, derde lid van de
Vreemdelingenwet, in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is
in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de
beoordeling van deze 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 kunnen
komen.

Het hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat verzoeker geen buitengewone
omstandigheden heeft ingeroepen die de aanvraag in België kan 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 luidt als volgt:

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling
die zich niet in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de
Minister of zijn gemachtigde.
Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk  besluit bepaalde
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
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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 het ten tijde van verzoekers aanvraag
tot machtiging tot verblijf geldende artikel 9, 3de 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, 3de 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, diende de
verwerende partij na te gaan of verzoekers aanvraag wel regelmatig was ingediend, te weten
of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de 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.

Voor zover verzoeker stelt dat hij het niet eens met het motief dat uit illegaal verblijf geen
rechten kunnen worden geput omdat de machtigingen tot verblijf op basis van artikel 9bis van
de vreemdelingenwet in de meerderheid van de gevallen worden gegeven aan vreemdelingen
met een illegaal verblijf, merkt de Raad op dat verzoeker zich beperkt tot een blote bewering.
Op geen enkele wijze staaft verzoeker zijn argument, zodat een dergelijk blote bewering geen
afbreuk kan doen aan de wettigheid van de bestreden beslissing.

Verder stelt verzoeker dat het motief dat uit illegaal verblijf geen rechten kunnen worden geput
tevens ook strijdig is met de motivering dat de elementen van integratie het voorwerp kunnen
uitmaken van een eventueel onderzoek conform artikel 9, lid twee van de Vreemdelingenwet.
De Raad ziet niet in waarom deze motiveringen tegenstrijdig zouden zijn en verzoeker laat na
dit te verduidelijken. In casu bespreekt de bestreden beslissing de ontvankelijkheid van de
aanvraag om machtiging tot verblijf en komt tot de vaststelling dat verzoeker geen
buitengewone omstandigheden heeft aangevoerd die een aanvraag in België rechtvaardigen.
Waar de bestreden beslissing verwijst naar de integratie van verzoeker die hij verworven
heeft tijdens zijn illegaal verblijf, motiveert ze dat deze elementen geen aanvraag in België
rechtvaardigen. Aldus bespreekt de beslissing de ontvankelijkheid van de aanvraag. Ter
verduidelijking stelt de bestreden beslissing dat zo verzoeker een ontvankelijke aanvraag
indient via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van
oponthoud in het buitenland, de verzoeker de elementen van integratie kan aanvoeren ter
ondersteuning van de gegrondheid van zijn aanvraag. Dit deel van de beslissing verduidelijkt



                                    RvV X / Pagina 8 van 9

aldus dat de elementen van integratie voornamelijk de gegrondheid van de aanvraag
betreffen. Verzoekers vaag betoog kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden
beslissing.

Voorts verwijst verzoeker naar rechtspraak van de Raad van State zonder nadere precisering
van arrestnummer(s) en data. Zo al kan worden gesteld dat de elementen van integratie niet
altijd zonder belang zijn voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van een
regularisatieaanvraag, stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing dit ook niet stelt. In de
bestreden beslissing wordt enkel gemotiveerd dat de elementen van integratie die verzoeker
heeft aangebracht in casu niet verantwoorden dat de aanvraag op grond van artikel 9 van de
Vreemdelingenwet in België wordt ingediend. Bijgevolg is de gemachtigde van de minister van
Migratie- en asielbeleid van oordeel dat de elementen van integratie aangebracht door
verzoeker geen buitengewone omstandigheid vormen. Zonder nadere precisering van de
rechtspraak van de Raad van State kan evenmin nagegaan worden of verzoeker zich in
dezelfde feitelijke omstandigheden bevindt, als de personen waarvan sprake in de
rechtspraak van de Raad van State.

De bestreden beslissing steunt op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente
motieven. Eveneens blijkt dat verzoekers zaak op geïndividualiseerde basis werd onderzocht
en er in casu geen sprake kan zijn van een stereotype motivering. Een schending van de
materiële motiveringsplicht wordt niet aangetoond.

Het tweede middel is ongegrond.

In een derde middel voert verzoeker de schending aan van het algemeen beginsel van
behoorlijk bestuur en van de schending van de materiële motiveringsplicht.

Verzoeker betoogt dat in de regeringsverklaring van 18 maart 2008 de huidige regering
Leterme I de hoop en indruk gegeven heeft dat er nieuwe criteria voor regularisatie zullen
worden vastgelegd. Eén van de punten van de nieuwe richtlijnen die worden aangehaald in
het regeerakkoord van 18 maart 2008 is de invoering van een economische migratie en
regularisatie op basis van werkgelegenheid. Verzoeker verduidelijkt dat hij reeds van vóór 31
maart 2007 in België is, zoals één van de voorwaarden in het regeerakkoord. Hij is uiterst
dynamisch en jong en zal het gemakkelijk hebben om een job te vinden in België. Dit heeft hij
reeds bewezen toen hij in het bezit was van zijn arbeidskaart. Toen werkte hij als keukenhulp
bij de BVBA hetZeezotje en de BVBA MCMR te Oostende. Verzoeker is van oordeel dat de
bestreden beslissing niet kon motiveren als volgt:” gegeven dat betrokkene in het bezit was
van een arbeidskaart C, dient gesteld te worden dat deze tewerkstelling louter toegestaan
werd zolang zijn asielprocedure niet was afgelopen. Zij had enkel als doel betrokkene de
mogelijkheid te geven om tijdens zijn verblijf in zijn eigen behoeften te voorzien” en dit omdat
een dergelijke tewerkstelling juist een belangrijke voorwaarde vormt in het kader van de
nieuwe regelgeving die de regering Leterme I aan het onderhandelen is. Verzoeker
concludeert dat door op heden een onontvankelijkheidsbeslissing uit te spreken, zonder te
weten of de verzoekende partij al dan niet in aanmerking komt voor de nieuwe regelgeving het
algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur wordt geschonden en de materiële
motiveringsplicht gezien in de bestreden beslissing helemaal geen gewag wordt gemaakt van
de regeringsverklaring van 18 maart 2008.

In zoverre verzoeker de schending aanvoert van het algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur, wijst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen erop dat onder “middel” moet worden
begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze
waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (R.v.St., nr. 138.590,
17 december 2004, R.v.St., nr. 130.972, 4 mei 2004, R.v.St., nr. 135.618, 1 oktober 2006).
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Verzoeker laat na aan te geven welk algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur hij
geschonden acht. Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk.

De Raad merkt op dat een regeerakkoord geen juridisch bindende norm is, doch slechts een
overzicht omvat van een aantal na te streven politieke doelstellingen. Het loutere feit dat een
beslissing in strijd zou zijn met een regeerakkoord kan dan ook niet leiden tot de vaststelling
dat deze beslissing onwettig is. Er dient verder op te worden gewezen dat de buitengewone
omstandigheden die bedoeld zijn in artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet,
omstandigheden zijn die verklaren waarom het zeer moeilijk is of zelfs onmogelijk is om een
aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden in te dienen bij de bevoegde Belgische
diplomatieke of consulaire post. Verzoeker toont met zijn uiteenzetting niet aan dat de
gemachtigde van de minister een incorrecte invulling zou gegeven hebben aan het begrip
“buitengewone omstandigheden”.
Verzoeker toont niet aan dat de materiële motiveringsplicht geschonden is.

Het derde middel is ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien september tweeduizend
en acht door:

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

mevr. E. VANDERSCHOMMEN,   toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 E. VANDERSCHOMMEN. J. CAMU.


