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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 16.142 van 19 september 2008
in de zaak X II

In zake:          X
                       Gekozen woonplaats:  X

tegen:

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

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 26 juni
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoer-legging te
vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid
van 22 mei 2008 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9 bis van
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt ver-klaard en van het
bevel om het grondgebied te verlaten, beide aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 25
juni 2008.

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 23 juli 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10
september 2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. HAUTTEKEETE, die verschijnt voor de
verzoeken-de partij en van advocaat S. DE VRIEZE, die loco advocaat C. DECORDIER
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1.1. Op 23 november 2007 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot voorlopig
verblijf op basis van artikel 9 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
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1.2. Op 22 mei 2008 wordt de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf door de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid onontvankelijk verklaard. Dit is de
eerste bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt:

“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 1991 in België verblijft, een relatie heeft met een Belgische
onderdane, een beroep lopende heeft bij de Rechtbank van Eerste Aanleg om te mogen huwen,
geen reisdocumenten zou hebben om terug te keren, financiële moeilijkheden zou hebben om
terug te keren, gevaar loopt in Ghana, Nederlandse lessen heeft gevolgd, 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.

Uit illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden.
Betrokkene verklaart sedert 1991 in België te zijn. Echter uit zijn dossier blijk t dat hij op
15.07.1993 gerepatrieerd werd naar Accra.
Verder werd betrokkene op 22.10.2004 en op 17.08.2006 in het bezit gesteld van bevelen om
het grondgebied te verlaten. Hij gaf hieraan geen gevolg en verblijft sedertdien in illegaal verblijf.

Een tijdelijke scheiding met partner verhindert betrokkene niet om de aanvraag in het land van
herkomst in te dienen.

Verder haalt betrokkene aan dat hij en zijn Belgische partner in België wensen te huwen. Echter
heden zijn ze nog niet gehuwd. Verder wordt er gesteld dat er een beroep werd ingediend bij het
Hof van Beroep te Gent tegen de beslissing tot weigering van voltrekking van het huwelijk .
Verzoeker toont niet aan dat hij zich hierbij niet kan laten vertegenwoordigen door zijn advocaat.
Indien de Raadsheer het nodig acht dat betrokkene persoonlijk  verschijnt, kan hij steeds met
een toeristenvisum naar België terugkomen.

Betrokkene haalt eveneens aan dat hij niet over de nodige reisdocumenten beschikt om terug te
keren naar Ghana. Verzoeker toont niet aan dat hij reeds contact heeft opgenomen met zijn
ambassade teneinde hem de vereiste documenten te bezorgen.

Wat de financiële moeilijkheden betreft, verzoeker kan steeds een beroep doen op het IOM
teneinde hem de nodige financiële steun te bieden. Verder kan hij een tijdelijke opvang vinden
bij zijn familie, die in Ghana verblijft.

Verder verklaart betrokkene dat hij niet zou terug kunnen keren naar zijn feitelijk  gezin,
éénmaal hij in Ghana is, gezien hij in België niet over een geldig verblijfsdocument bezit. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat verzoeker een visum dient aan te vragen via de Belgische
diplomatieke post in het land van herkomst en dat hij, éénmaal in het bezit van dit visum, naar
België kan terugkomen.

Het gegeven dat betrokkene gevaar zou lopen in Ghana wordt niet gestaafd en kan aldus niet
weerhouden worden.

Met betrekking tot de schending van art. 8 EVRM kan worden gesteld dat een tijdelijke
verwijdering van het grondgebied niet betekent dat betrokkene definitief gescheiden wordt van
zijn familie. Van zodra immers betrokkene zich in zijn land van herkomst in het bezit heeft
gesteld van de documenten vereist om tot binnenkomst in het Rijk te worden toegelaten, staat
het hem vrij zich opnieuw met zijn familie te verenigen. Bijgevolg is de terugkeer naar het land
van herkomst teneinde er een machtiging aan te vragen niet onverenigbaar met het recht op een
gezinsleven.
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Het gegeven dat artikel 12 EVRM zou worden geschonden kan niet weerhouden worden daar de
Belgische immigratiewetgeving de mogelijkheid voorziet om een visum met het oog op een
huwelijk  (type C) of een visum gezinshereniging (type D) aan te vragen.

De elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel
onderzoek conform art. 9 van de wet van 15/12/1980, gewijzigd door de wetten van 15/09/2006
en 27/12/2006.

De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren.”

1.3. Tevens wordt hem op 25 juni 2008 een bevel gegeven om het grondgebied van het Rijk te
verlaten. Dit betreft de tweede bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt:

“art. 7, al.1-1° van de wet van 15 december 1980; de betrokkene verblijft in het Rijk zonder in
het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten. Niet in het bezit van een geldig
visum.”

2.      Ontvankelijkheid

2.1. Verwerende partij werpt bij wege van exceptie de onontvankelijkheid van de vordering tot
schorsing op wegens het niet ontwikkelen van een ernstig middel en het niet op basis van
concrete gegevens aantonen van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel, beide vereist
ingevolge artikel 39/82 § 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort
als Vreemdelingenwet).

2.2. Vastgesteld wordt dat de verwerende partij in haar nota zelf middelen in de uiteenzetting
van verzoeker onderscheidt en erin geslaagd is deze vrij omstandig te beantwoorden. Voor
wat betreft de opgeworpen exceptie aangaande het bestaan van een moeilijk te herstellen
ernstig nadeel, bestaat er geen noodzaak om hierover uitspraak te doen. Een onderzoek
hiervan en een uitspraak hierover is slechts noodzakelijk indien zou blijken dat de
grondvoor-waarden voor het toewijzen van de vordering tot schorsing vervuld zijn, wat zoals
hierna zal blijken, te dezen niet het geval is. De exceptie wordt derhalve niet bijgetreden.

3.       Onderzoek van het beroep

3.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en
van artikel 62 Vreemdelingenwet.

Ter adstructie van zijn middel voert verzoeker het hiernavolgende aan:

“De bestreden beslissing moet niet enkel gemotiveerd zijn (cfr artikel 149 Gecoördineerde
Grondwet en artikel 62 van de Vreemdelingenwet), maar deze motivering moet tevens duidelijk ,
precies, adequaat, voldoende en geldig zijn (cfr artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991), De
bestreden beslissing voldoet niet aan deze vereisten.

De aanvraag tot machtiging om verder op het grondgebied te verblijven is uitvoerig gemotiveerd.
Ook is uitgebreid aangehaald waarom de aanvraag wél op nieuwe gegevens berust zodat die in
ieder geval ontvankelijk  is.

Op dit uitgebreid verzoek, antwoordt verweerster met een beslissing van amper een halve
bladzijde, met volgende standaardargumenten, quasi identiek aan de beslissing van 17.01.2008
mits toevoeging van een aantal zaken (de nieuwe 'argumenten' zijn onderlijnd) waarbij ze
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kennelijk  rekening hebben gehouden met het verzoekschrift hoger beroep dat ze reeds
ontvangen hadden :

"de aangehaalde elementen vormen geen uitzonderlijke omstandigheid waarom de betrokkene
de aanvraag om machtiging tot verblijft 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 1991 in België verblijft, een relatie heeft met een Belgische
onderdane, een beroep lopende heeft bij de Rechtbank van Eerste Aanleg om te mogen huwen,
geen reisdocumenten zou hebben om terug te keren, financiële moeilijkheden zou hebben om
terug te keren, gevaar loopt in Ghana, Nederlandse lessen heeft gevolgd, is op zich niet
uitzonderlijk  en verantwoordt niet dat de aanvraag tot regularisatie op grond van artikel 9 van
1980 in België wordt ingediend.

Uit illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden.
Betrokkene verklaart sedert 1991 in België te zijn. Echter uit zijn dossier blijk t dat hij op
15.07.1993 gerepatrieerd werd naar Accra.
Verder werd betrokkene op 22.10.2004 en op 17.08.2006 in het bezit gesteld van bevelen om
het grondgebied te verlaten. Hij gaf hieraan geen gevolg en verblijft sedertdien in illegaal verblijf.

Een tijdelijke scheiding met partner verhindert betrokkene niet om de aanvraag in het land van
herkomst in te dienen.

Verder haalt betrokkene aan dat hij in België wenst te huwen. Echter heden zijn ze nog niet
gehuwd. Verder wordt er gesteld dat er een beroep werd ingediend bij het Hof van Beroep te
Gent tegen deze beslissing tot weigering van voltrekking van het huwelijk . Verzoeker toont niet
aan dat hij zich hierbij niet kan laten vertegenwoordigen door zijn advocaat. Indien de Raadsheer
het nodig acht dat betrokkene persoonlijk  verschijnt, kan hij steeds met een toeristenvisum
naar België komen.

Betrokkene haalt eveneens aan dat hij niet over de nodige reisdocumenten beschikt om terug te
keren naar Ghana. Verzoeker toont niet aan dat hij reeds contact heeft opgenomen  met zijn
ambassade  teneinde  hem de  vereiste documenten te bezorgen.

Wat de financiële moeilijkheden betreft, verzoeker kan steeds een beroep doen op het IOM
teneinde hem de nodige financiële steun te bieden. Verder kan hij een tijdelijke opvang vinden
bij zijn familie, die in Ghana verblijft.

Verder verklaart betrokkene dat hij niet zou terug kunnen keren naar zijn feitelijk  gezin,
éénmaal hij in Ghana is, gezien hij in België niet over een geldig verblijfsdocument bezit Hierbij
dient te worden opgemerkt dat, verzoeker een visum dient aan te vragen via de Belgische
diplomatieke post in het land van herkomst en dat hij,  éénmaal in het bezit van dit visum, naar
België kan terugkomen.

Het gegeven dat betrokkene gevaar zou lopen in Ghana wordt niet gestaafd en kan aldus niet
weerhouden worden.

De elementen met betrekking tot integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel
onderzoek conform art. 9 van de Wet van 15/12/1980, gewijzigd door de wetten van 15/09/2006
en 27/12/2006.

De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren"

Hieruit blijk t niet dat de aangehaalde argumenten allemaal afdoende onderzocht werden. De
aangebrachte motivering is summier in vergelijk ing met de diepgaande argumentatie die
verzoeker heeft uiteengezet in zijn aanvraag van 23.11.2007. Verzoeker haalde niet minder dan
zeven redenen aan waarom hij de aanvraag niet in Ghana kon doen (geen reisdocumenten, geen
terugkeer mogelijk , gevaar voor zijn leven, schending artikel 8 EVRM, middel niet proportioneel
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aan doel, financiële moeilijkheden, verschijning voor het Gentse Hof van Beroep). Toch beperkt
verweerster zich er in haar eerste beslissing toe slechts op één van deze middelen in te gaan.
Het verweer van DVZ komt er namelijk  in essentie op neer dat enkel wordt uiteengezet waarom
zijn relatie met Mevrouw A. niet belet waarom hij de aanvraag langs de gebruikelijk  weg zou
indienen. Op de zes overige argumenten wordt niet ingegaan! In haar tweede negatieve
beslissing worden de andere elementen - duidelijk  na lezen van het eerste verzoekschrift hoger
beroep - wel kort aangehaald maar er zijn geen overtuigende tegenargumenten van verweerster.

Bovendien wenst verzoeker uitdrukkelijk  te protesteren tegen de bewering als zou hij in 1993
gerepatrieerd zijn. In de jaren 1991-1992 (begin dat verzoeker in België was) deelde verzoeker
een huis met meerdere mensen (allen Afrikaans). Één van zijn medebewoners stal de
identiteitsdocumenten van verzoeker. Hiervoor diende verzoeker destijds k lacht in bij de politie
maar hij heeft hier geen afschrift van ontvangen. Kennelijk  heeft de medebewoner niet enkel de
identiteitsdocumenten maar ook de eigenlijke identiteit van verzoeker overgenomen. Dit is de
enige verklaring voor de verwarring in dit dossier. De medebewoner is naar alle waarschijnlijkheid
onder de naam van verzoeker gerepatrieerd naar Accra. Verzoeker zelf is nooit terug in Ghana
(of elders buiten België) geweest sinds hij naar België kwam, noch vrijwillig, noch gedwongen!!!

De overige argumenten van verweerster zijn bovendien niet - of minstens minder relevant -
aangezien de situatie ondertussen terug grondig gewijzigd is. Het belangrijkste is dat verzoeker
in België mag verblijven, minstens in het kader van het politioneel onderzoek en voor de duur
van de procedure voor het Hof van Beroep. In het geval verzoeker naar Ghana moet, zal
verkeerdelijk  vastgesteld worden dat verzoeker niet met zijn verloofde samenwoont, wat
onherstelbare schade zal meebrengen in zijn proces schijnhuwelijk . De Voorzitter van het Hof
van Beroep is duidelijk  eerder geneigd om verzoekers te geloven en wil zijn twijfel bevestigd
zien. De niet-aanwezigheid van verzoeker in België zal nefaste gevolgen hebben. Daar waar
verzoeker en zijn raadsman nog kunnen aannemen dat DVZ van oordeel is dat de raadsman
verzoeker kan vertegenwoordigen ter zitting, kan er geen twijfel over bestaan dat de persoonlijke
aanwezigheid van verzoeker bij hem thuis absoluut noodzakelijk  is in het kader van het
politioneel onderzoek!

De formele motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde (verzoeker) 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. Het is
duidelijk  dat de beslissing niet (volledig) formeel gemotiveerd is, aangezien verweerster in haar
beslissing niet is ingegaan op zes van de zeven aangehaalde argumenten.

Bovendien is verzoekster ook niet willen ingaan op de elementen van integratie, terwijl
verweerster toch zelf erkent dat "de elementen met betrekking tot integratie kunnen het
voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art, 9 van de Wet van 15/12/1980,
gewijzigd dor de wetten van 15/09/2006 en 27/12/2006". Derhalve blijk t in ieder geval dat de
formele motiveringsplicht (minstens gedeeltelijk) geschonden is aangezien verweerster niet op
alle middelen is ingegaan.

De materiële motiveringsplicht betekent dat de bestuurder (verweerster) een correcte, ter zake
dienende motivering moet weergeven. Dit is in casu niet gebeurd.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan, zonder haar bevoegdheid van wettelijk  toezicht
te buiten te gaan, beoordelen dat verweerster bij de beoordeling van de aanvraag niet is
uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens of deze minstens niet correct heeft beoordeeld.

Verzoeker heeft namelijk  sterk gemaakt waarom het uiterst belangrijk  is dat hij in België is voor
het politioneel onderzoek en om naar zijn proces voor het Hof van Beroep te gaan. De uitspraak
van het Hof van Beroep zal immers zijn (al dan niet) toekomst in België bepalen. Bij positieve
uitspraak van het Hof van Beroep is verzoeker namelijk  echtgenoot van een Belgische met alle
verblijfsrechtelijke gevolgen van dien. Derhalve is het kennelijk  onredelijk  dat verweerster de
procedure voor het Hof van Beroep in het kader van de procedure regularisatie niet op de juiste
manier naar waarde schat. Beide procedures zijn de facto nauw met elkaar verbonden zodat het
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redelijk  zou zijn verzoeker minstens een verblijfsrecht toe te kennen tot de uitspraak van het
Hof van Beroep.

Deze miskenning van de materiële motiveringsplicht houdt daarenboven rechtstreeks een
schending in van het recht van verdediging voor verzoeker. Doordat verweerster - zonder dit te
motiveren - verwacht dat verzoeker zich maar moet laat vertegenwoordigen door zijn advocaat
voor het Hof van Beroep te Gent, misloopt verzoeker de mogelijkheid om eveneens persoonlijk
zijn recht van verdediging uit te oefenen, naast de verdediging van zijn advocaat. In procedures
schijnhuwelijk  is de persoonlijke argumentatie (persoonlijke verklaringen) namelijk  minstens
even belangrijk  (zo niet, belangrijker) dan de juridische argumentatie van de advocaat.

Artikelen 2 & 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen bepalen 'de bestuurshandelingen moeten uitdrukkelijk  worden gemotiveerd'
en 'de opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden
die aan de beslissing ten grondslag liggen. Ze moeten afdoende zijn". De onvolledige motivering
van verweerster houdt kennelijk  een schending in van deze bepalingen. De omstreden
beslissing is in geen geval 'omstandig, afdoende en deugdelijk  gemotiveerd'.

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet stipuleert 'de administratieve beslissingen worden met
redenen omkleed'. Na het lezen van de beslissing van verweerster, blijk t dat verweerster zich er
toe beperkt heeft algemene motieven te verwoorden in de vorm van een standaard antwoord en
zonder deze nader te verklaren, zodat deze beslissing in geen geval met redenen omkleed is.
Bij nalezen van de talrijke arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is duidelijk  dat
de argumentatie van verweerster quasi in alle gelijkaardige dossiers identiek verwoord wordt (cfr
supra, blauwe tekst), zonder dat afdoende verband wordt gelegd met de concrete situatie van
verzoeker. Bovendien is verweerster in haar beslissing niet op alle aangevoerde middelen
ingegaan.”

3.1.1. Het hoofdmotief van de eerste bestreden beslissing bestaat erin dat verzoeker geen
buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen die de aanvraag in België kunnen
recht-vaardigen.

Artikel 9 Vreemdelingenwet bepaalt als algemene regel 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. Luidens artikel 9 bis Vreemdelingenwet kan in
buiten-gewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een
identiteits-document beschikt, het hem evenwel worden toegestaan die aanvraag te richten
tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Hieruit volgt dat enkel wanneer er
buiten-gewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen van de machtiging bij de
Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen,
de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. Deze buitengewone
omstandig-heden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden
ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9 bis houdt
met andere woorden een dubbel onderzoek in:
- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone
omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het
buitenland te rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone
omstandigheden niet blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een
verblijfsmachtiging onontvankelijk worden verklaard;
- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen
langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde
minister over een ruime appreciatiebevoegdheid.

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om verzoeker een voorlopige
verblijfs-machtiging toe te kennen, dient de verwerende partij na te gaan of zijn aanvraag wel
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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.

Het bestuur heeft een ruime beleidsvrijheid bij het beoordelen of elementen die worden
aangevoerd in een aanvraag buitengewone omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 9
bis Vreemdelingenwet. Wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als
annulatie-rechter een administratieve beslissing aan de wet toetst, treedt hij niet op als
rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de ware toedracht van de
feiten gaat beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde van de minister van Migratie-
en asielbeleid in redelijkheid is kunnen komen tot de gedane vaststelling van feiten en of er in
het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het
kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan
gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de
beslissing kennelijk onredelijk is.

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

“- 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 1991 in België verblijft, een relatie heeft met een Belgische
onderdane, een beroep lopende heeft bij de Rechtbank van Eerste Aanleg om te mogen huwen,
geen reisdocumenten zou hebben om terug te keren, financiële moeilijkheden zou hebben om
terug te keren, gevaar loopt in Ghana, Nederlandse lessen heeft gevolgd, 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;
- uit illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden; betrokkene verklaart sedert 1991 in
België te zijn; echter uit zijn dossier blijk t dat hij op 15.07.1993 gerepatrieerd werd naar Accra;
verder werd betrokkene op 22.10.2004 en op 17.08.2006 in het bezit gesteld van bevelen om
het grondgebied te verlaten; hij gaf hieraan geen gevolg en verblijft sedertdien in illegaal verblijf;
- een tijdelijke scheiding met partner verhindert betrokkene niet om de aanvraag in het land van
herkomst in te dienen;
- verder haalt betrokkene aan dat hij en zijn Belgische partner in België wensen te huwen; echter
heden zijn ze nog niet gehuwd; verder wordt er gesteld dat er een beroep werd ingediend bij het
Hof van Beroep te Gent tegen de beslissing tot weigering van voltrekking van het huwelijk ;
verzoeker toont niet aan dat hij zich hierbij niet kan laten vertegenwoordigen door zijn advocaat;
indien de Raadsheer het nodig acht dat betrokkene persoonlijk  verschijnt, kan hij steeds met
een toeristenvisum naar België terugkomen;
- betrokkene haalt eveneens aan dat hij niet over de nodige reisdocumenten beschikt om terug
te keren naar Ghana; verzoeker toont niet aan dat hij reeds contact heeft opgenomen met zijn
ambassade teneinde hem de vereiste documenten te bezorgen;
- wat de financiële moeilijkheden betreft, verzoeker kan steeds een beroep doen op het IOM
teneinde hem de / nodige financiële steun te bieden; verder kan hij een tijdelijke opvang vinden
bij zijn familie, die in Ghana verblijft;
- verder verklaart betrokkene dat hij niet zou terug kunnen keren naar zijn feitelijk  gezin,
éénmaal hij in Ghana is, gezien hij in België niet over een geldig verblijfsdocument bezit; hierbij
dient te worden opgemerkt dat verzoeker een visum dient aan te vragen via de Belgische
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diplomatieke post in het land van herkomst en dat hij, éénmaal in het bezit van dit visum, naar
België kan terugkomen;
- het gegeven dat betrokkene gevaar zou lopen in Ghana wordt niet gestaafd en kan aldus niet
weerhouden worden;
- met betrekking tot de schending van art. 8 EVRM kan worden gesteld dat een tijdelijke
verwijdering van het grondgebied niet betekent dat betrokkene definitief gescheiden wordt van
zijn familie; van zodra immers betrokkene zich in zijn land van herkomst in het bezit heeft
gesteld van de documenten vereist om tot binnenkomst in het Rijk te worden toegelaten, staat
het hem vrij zich opnieuw met zijn familie te verenigen; bijgevolg is de terugkeer naar het land
van herkomst teneinde er een machtiging aan te vragen niet onverenigbaar met het recht op een
gezinsleven;
- het gegeven dat artikel 12 EVRM zou worden geschonden kan niet weerhouden worden daar de
Belgische immigratiewetgeving de mogelijkheid voorziet om een visum met het oog op een
huwelijk  (type C) of een visum gezinshereniging (type D) aan te vragen;
- de elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een
eventueel onderzoek conform art. 9 van de wet van 15/12/1980, gewijzigd door de wetten van
15/09/2006 en 27/12/2006;
- de aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren.”

3.1.2. In de motivering van de tweede bestreden beslissing wordt gesteld dat betrokkene in
het Rijk verblijft zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten, met
name een geldig visum (artikel 7, al.1-1° Vreemdelingenwet).

3.1.3. Wat de ingeroepen schending van de motiverings plicht betreft, dient te worden
benadrukt dat de in artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 Vreemdelingenwet neergelegde
uitdrukkelijke motiveringsplicht tot doel heeft de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet
is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze
heeft genomen, zodat hij kan beoordelen 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.

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende
administra-tieve 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 een beslissing gemotiveerd is met algemene
overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte- en
gestandaardi-seerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de
bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171;
RvS 27 juni 2007, nr.172.821 e.a.).

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven.

In de motivering van de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische
grondslag, met name artikel 9 bis Vreemdelingenwet en naar het feit dat de door verzoeker
ingeroepen redenen geen buitengewone omstandigheden zijn.

Waar verzoeker aanvoert dat “De formele motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde (verzoeker) 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
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beschikt. Het is duidelijk  dat de beslissing niet (volledig) formeel gemotiveerd is, aangezien verweerster
in haar beslissing niet is ingegaan op zes van de zeven aangehaalde argumenten.”, volstaat de
vaststelling dat verzoeker verzuimt aan te tonen op welke door hem aangehaalde argumenten
de verwerende partij niet is ingegaan.

Uit de bestreden beslissing daarentegen blijkt dat de gemachtigde van de minister van
Migratie- en asielbeleid op al de in de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf
aange-voerde elementen uitdrukkelijk is ingegaan.

In de motivering van de tweede bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische
grondslag, met name artikel 7, alinea 1, 1° Vreemdelingenwet en naar het feit dat betrokkene
in het Rijk verblijft zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten, met
name een geldig visum.

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 beslissingen zijn 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 beslissingen
kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker
bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit middel vanuit
dat oogpunt wordt onderzocht.

Tevens dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële
motiverings-plicht niet tot de bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
(hierna: de Raad) behoort zijn beoordeling van de aanvraag om machtiging tot voorlopig
verblijf op basis van artikel 9 bis 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 (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624).

Verzoeker heeft in zijn aanvraag van 23 november 2007 om machtiging tot verblijf op basis
van artikel 9 bis Vreemdelingenwet het hiernavolgende aangevoerd:

“IV.        Bijzondere omstandigheden waarom verzoeker de aanvraag In België indient

Verzoeker kan de aanvraag niet indienen in Ghana om verschillende bijzondere
omstandigheden. In de eerste plaats heeft verzoeker geen geldige reisdocumenten om naar
Ghana te reizen. Ten tweede zou verzoeker - Indien hij toch naar Ghana zou moeten reizen
hiervoor - niet mogen terugkeren naar zijn feitelijk  gezin In België, gezien hij hier geen geldige
verblijfsdocumenten heeft. Daarenboven loopt verzoeker het gevaar als hij naar Ghana gaat.

Een terugkeer naar Ghana, louter om daar bij de diplomatieke vertegenwoordiging van België
een verzoek cfr 9bis Vreemdeligenwet in te dienen, is in deze context een schendig van artikel
8 EVRM. De grond van artikel 8 EVRM wordt hieronder uitgebreid verantwoord.

Verzoeker verplichten naar Ghana te reizen om een verzoek cfr artikel 9bis Vreemdelingenwet
in te dienen, is volledig niet in proportie ten opzichte van het belang dat hier tegenover staat. Het
gaat om administratieve zaken; formaliteiten waarvoor niet kan verwacht worden dat die vanuit
een ander land moeten gebeuren.

Bovendien kampt verzoeker - gelet op zijn werkloosheid - met financiële moeilijkheden en kan
hij onmogelijk  een reis naar Ghana betalen. Dit zou niet alleen verzoeker zelf, maar ook zijn
feitelijk  gezin in België (C. A. en haar twee kinderen) in een (emotioneel én) financieel heel
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moeilijke situatie plaatsen. Ook wil verzoeker in België blijven om persoonlijk  te verschijnen
voor het Hof van Beroep indien de behandelende Raadsheer dit zou wensen.

Het in België ingediende verzoek cfr artikel 9bis Vreemdelingenwet is derhalve ontvankelijk .

V.        Redenen    waarom    verzoeker    recht    heeft    op    Uw    gunst   cfr    9bis
Vreemdelingenwet - bijzondere band met een Belgische dame én met België

Verzoeker heeft - gezien hij reeds meer dan 2 jaar een oprechte relatie heeft en samenwoont
met de Belgische C.A. - kennelijk  een bijzondere band met een Belgische dame. Verzoeker en
zijn geliefde proberen al sinds 2006 te trouwen. Dit is een mensenrecht, dat onder andere wordt
gewaarborgd door artikel 12 EVRM "Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd hebben het recht
te huwen en een gezin te stichten volgens de nationale wetten die de uitoefening van dit recht
beheersen".

De aanhoudende, ononderbroken en werkelijke samenleving van verzoeker en zijn geliefde,
creëert een uiterst duurzame affectieve band tussen hen. Deze bijzondere band wordt
beschermd door artikel 8 EVRM, dat stelt "1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé
leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 2. Geen inmenging van
enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is
voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk  is in het belang van de nationale
veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van
wanordelijkheden en sfrafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of
voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen".

Nu vormen verzoeker en zijn verloofde (met haar k inderen) reeds meer dan twee jaar een
feitelijk  gezin. Beiden hopen dat deze feitelijke toestand kan omgezet worden in een wettelijke
toestand na hun beroep bij het Hof van Beroep te Gent.

Niettemin kan deze feitelijke toestand reeds volstaan om verzoeker te regulariseren
overeenkomstig artikel 9bis Vreemdelingenwet.

Verzoeker kan in Chana geen waardig en effectief gezinsleven leiden. Dit zou namelijk
betekenen dat zijn verloofde C. met hem zou moeten meeverhuizen naar Ghana. Ook C. A. kan
onmogelijk  naar Ghana (huurappartement, werk, k inderen - school, niet genoeg geld om te
reizen, geen garantie dat ze veilig zou zijn in Ghana...). Ze heeft trouwens reeds de Belgische
nationaliteit. Van een Belgisch gezin (nl C. A. en haar k inderen L. en N.) kan niet verwacht
worden dat ze mee verhuizen naar Ghana met verzoeker zodat ook van verzoeker niet kan
verwacht worden dat hij hier niet mag blijven.

Verzoeker heeft nog familie wonen in Ghana, maar er kan in geen geval gesproken worden van
een 'hechte familiale band' aangezien hij reeds meer dan 15 jaar in België verblijft zonder dat hij
ooit is teruggegaan naar Ghana. Dit duurzaam en langdurig verblijf in België is op zich reeds
voldoende om verzoeker te machtigen hier te verblijven. Verzoeker - die ook Nederlandse
lessen heeft gevolgd - heeft vanzelfsprekend na al deze jaren een band met ons land.

Verzoeker en C. zijn zeer hoopvol op een arrest in hun voordeel door het Hof van Beroep zodat
ze - als alles goed gaat - snel kunnen trouwen. Gelet op deze toekomstperspectieven kan
verzoeker de gunst genieten reeds een machtiging tot verblijf te krijgen.

Het verzoek cfr artikel 9bis Vreemdelingenwet is derhalve gegrond.”

Waar verzoeker vooreerst aanvoert dat “Bovendien wenst verzoeker uitdrukkelijk  te protesteren
tegen de bewering als zou hij in 1993 gerepatrieerd zijn. In de jaren 1991-1992 (begin dat verzoeker in
België was) deelde verzoeker een huis met meerdere mensen (allen Afrikaans). Één van zijn
medebewoners stal de identiteitsdocumenten van verzoeker. Hiervoor diende verzoeker destijds k lacht
in bij de politie maar hij heeft hier geen afschrift van ontvangen. Kennelijk  heeft de medebewoner niet
enkel de identiteitsdocumenten maar ook de eigenlijke identiteit van verzoeker overgenomen. Dit is de
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enige verklaring voor de verwarring in dit dossier. De medebewoner is naar alle waarschijnlijkheid onder
de naam van verzoeker gerepatrieerd naar Accra. Verzoeker zelf is nooit terug in Ghana (of elders
buiten België) geweest sinds hij naar België kwam, noch vrijwillig, noch gedwongen!!!”, blijkt uit de
stukken van het administratieve dossier dat ASARE Kwaku op 15 juli 1993 werd gerepatrieerd
naar Accra, wat tevens met zoveel woorden wordt vastgesteld door de bestreden beslissing.
Het betoog van verzoeker dat bestaat uit blote beweringen zonder begin van bewijs, is niet
van die aard om de vaststelling van de gemachtigde van de minister van Migratie- en
asielbeleid, gesteund op de stukken uit het administratieve dossier, te ontkrachten.

Verzoeker voert in zijn inleidend verzoekschrift vervolgens aan dat: “De overige argumenten van
verweerster zijn bovendien niet - of minstens minder relevant - aangezien de situatie ondertussen terug
grondig gewijzigd is. Het belangrijkste is dat verzoeker in België mag verblijven, minstens in het kader
van het politioneel onderzoek en voor de duur van de procedure voor het Hof van Beroep, In het geval
verzoeker naar Ghana moet, zal verkeerdelijk  vastgesteld worden dat verzoeker niet met zijn verloofde
samenwoont, wat onherstelbare schade zal meebrengen in zijn proces schijnhuwelijk . De Voorzitter van
het Hof van Beroep is duidelijk  eerder geneigd om verzoekers te geloven en wil zijn twijfel bevestigd zijn.
De niet-aanwezigheid van verzoeker in België zal nefaste gevolgen hebben. Daar waar verzoeker en zijn
raadsman nog kunnen aannemen dat DVZ van oordeel is dat de raadsman verzoeker kan
vertegenwoordigen ter zitting, kan er geen twijfel over bestaan dat de persoonlijke aanwezigheid van
verzoeker bij hem thuis absoluut noodzakelijk  is in het kader van het politioneel onderzoek!”; dat
“Verzoeker heeft namelijk  sterk gemaakt waarom het uiterst belangrijk  is dat hij in België is voor het
politioneel onderzoek en om naar zijn proces voor het Hof van Beroep te gaan. De uitspraak van het Hof
van Beroep zal immers zijn (al dan niet) toekomst in België bepalen. Bij positieve uitspraak van het Hof
van Beroep is verzoeker namelijk  echtgenoot van een Belgische met alle verblijfsrechtelijke gevolgen
van dien. Derhalve is het kennelijk  onredelijk  dat verweerster de procedure voor het Hof van Beroep in
het kader van de procedure regularisatie niet op de juiste manier naar waarde schat. Beide procedures
zijn de facto nauw met elkaar verbonden zodat het redelijk  zou zijn verzoeker minstens een
verblijfsrecht toe te kennen tot de uitspraak van het Hof van Beroep.” en dat  “Deze miskenning van de
materiële motiveringsplicht houdt daarenboven rechtstreeks een schending in van het recht van
verdediging voor verzoeker. Doordat verweerster - zonder dit te motiveren - verwacht dat verzoeker zich
maar moet laat vertegenwoordigen door zijn advocaat voor het Hof van Beroep te Gent, misloopt
verzoeker de mogelijkheid om eveneens persoonlijk  zijn recht van verdediging uit te oefenen, naast de
verdediging van zijn advocaat. In procedures schijnhuwelijk  is de persoonlijke argumentatie (persoonlijke
verklaringen) namelijk  minstens even belangrijk  (zo niet, belangrijker) dan de juridische argumentatie
van de advocaat.”

In zoverre verzoekers betoog betrekking heeft op zijn persoonlijke verschijning ter zitting, dient
te worden vastgesteld dat verzoeker zich bij het indienen van zijn aanvraag ertoe heeft
beperkt te stellen dat “Ook wil verzoeker in België blijven om persoonlijk  te verschijnen voor het Hof
van Beroep indien de behandelende Raadsheer dit zou wensen.” In de bestreden beslissing wordt
hieromtrent overwogen dat “Verder wordt er gesteld dat er een beroep werd ingediend bij het Hof van
Beroep te Gent tegen de beslissing tot weigering van voltrekking van het huwelijk . Verzoeker toont niet
aan dat hij zich hierbij niet kan laten vertegenwoordigen door zijn advocaat. Indien de Raadsheer het
nodig acht dat betrokkene persoonlijk  verschijnt, kan hij steeds met een toeristenvisum naar België
terugkomen.”

Uit de voorgaande overweging blijkt duidelijk dat de verwerende partij wel degelijk heeft
geantwoord op het door verzoeker aangehaalde argument en op kennelijk redelijke wijze
motiveerde waarom dit element niet kan beschouwd worden als een buitengewone
omstandigheid om een aanvraag tot machtiging tot verblijf in België in te dienen.

Vermits in casu zoals hoger reeds is opgemerkt, de verplichting rust op de vreemdeling om in
zijn aanvraag om machtiging tot verblijf klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone
omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn aanvraag bij de diplomatieke dienst in het
buitenland in te dienen en uit zijn uiteenzetting duidelijk moet blijken waaruit het ingeroepen
beletsel precies bestaat, dient te worden benadrukt dat de bewijslast dienaan-gaande bij de
aanvrager van de machtiging tot verblijf ligt.
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Waar verzoeker thans voor het eerst in zijn verzoekschrift opwerpt dat hij de mogelijkheid
misloopt om eveneens persoonlijk zijn recht van verdediging uit te oefenen naast de
verdedi-ging van zijn advocaat, en dat in procedures schijnhuwelijk de persoonlijke
argumentatie (persoonlijke verklaringen) namelijk minstens even belangrijk is (zo niet,
belangrijker) dan de juridische argumentatie van de advocaat, volstaat de vaststelling dat
betreffende argumenten niet werden bijgebracht naar aanleiding van zijn aanvraag en
dienvolgens post factum verklaringen betreffen, waarvan de gemachtigde van de minister niet
kan worden verweten er geen rekening te hebben mee gehouden. Ten overvloede dient
tevens te worden opge-merkt dat verzoeker noch in zijn aanvraag, noch in zijn thans
voorliggend verzoekschrift enig stuk bijbrengt waaruit een verplichting tot persoonlijke
verschijning blijkt.

In zoverre verzoekers betoog betrekking heeft op zijn aanwezigheid in België voor een
politioneel onderzoek, dient te worden opgemerkt dat als er al een politioneel onderzoek zou
zijn bevolen, verzoeker dit gegeven, in het kader van zijn hoger vermelde verplichting, had
dienen kenbaar te maken aan de bevoegde overheid, zodat deze de relevantie ervan had
kunnen beoordelen op het ogenblik van het nemen van haar beslissing. In casu volstaat
andermaal de vaststelling dat betreffende argumenten niet werden bijgebracht naar aanleiding
van zijn aanvraag of aanvulling op deze aanvraag en dienvolgens post factum verklaringen
betreffen, waarvan de gemachtigde van de minister niet kan worden verweten er geen
rekening te hebben mee gehouden.

Ten overvloede dient tevens te worden opgemerkt dat waar verzoeker in de uiteenzetting van
zijn feiten stelt dat “De voorzitter heeft dan ook –terecht- een nieuw politioneel onderzoek bevolen
teneinde het samenwonen van de verloofden te kunnen vaststellen (cfr. stuk 2)”, de vaststelling
volstaat dat uit betreffend stuk, dat stelt dat “In rand vermelde zaak werd ter zitting van 24 april 2008
uitgesteld op 09 april 2009, 11e kamer, om 14:40 uur. Duurtijd van de pleidooien: 20 min.” enkel een
uitstel van terechtzitting blijkt en geen bevel tot een nieuw politioneel onder-zoek.

Verzoeker voert vervolgens aan dat “Bovendien is verzoekster ook niet willen ingaan op de
elementen van integratie, terwijl verweerster toch zelf erkent dat “De elementen met betrekking tot de
integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 9 van de wet van
15/12/1980, gewijzigd door de wetten van 15/09/2006 en 27/12/2006.”. Derhalve blijk t in ieder geval dat
de formele motiveringsplicht (minstens gedeeltelijk) geschonden is aangezien verweerster niet op alle
middelen is ingegaan. De materiële motiveringsplicht betekent dat de bestuurder (verweerster) een
correcte, ter zake dienende motivering moet weergeven. Dit is in casu niet gebeurd.”

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat verzoeker in zijn aanvraag om machtiging tot
voorlopig verblijf niet heeft aangetoond dat zijn integratie het voor hem onmogelijk of bijzonder
moeilijk maakt om zijn aanvraag in het buitenland in te dienen. De motiveringsplicht houdt niet
in dat de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de achterliggende
motieven van zijn overwegingen in de beslissing moet weergeven. De gemachtigde van de
minister heeft immers beslist dat de integratie van verzoeker geen buitengewone
omstandigheid is.

Pas indien de bevoegde minister van oordeel is dat er buitengewone omstandigheden zijn,
zal hij overgaan tot een onderzoek van de gegrondheid van de aanvraag, waarbij hij dan onder
meer rekening kan houden met de duur van de integratie (RvS 25 april 2000, nr. 86.850).
Gezien de gegrondheid van de aanvraag nog niet aan de orde is omdat de bestreden
beslissing enkel uitspraak doet over de ontvankelijkheid ervan, diende de gemachtigde van de
minister van Migratie- en asielbeleid niet ‘verder’ te motiveren waarom de integratie van
verzoeker niet aanvaard wordt als buitengewone omstandigheid om de aanvraag in België in
te dienen (RvS 19 oktober 2006, nr. 163.817). Verzoeker toont dien-volgens niet aan dat de
overweging van de bestreden beslissing betreffende zijn integratie kennelijk onredelijk is,
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zodat hij geenszins een schending van de materiële motiveringsplicht aannemelijk maakt. Het
feit dat in de bestreden beslissing wordt overwogen dat “De elementen met betrekking tot de
integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 9 van de wet van
15/12/1980, gewijzigd door de wetten van 15/09/2006 en 27/12/2006.”, doet geen afbreuk aan
voorgaande vaststelling.

Verzoeker maakt met zijn betoog op generlei wijze aannemelijk dat voormelde motivering niet
afdoende zou zijn en de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid niet in alle
redelijkheid tot de 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. De gemachtigde van de minister is in
casu alle pertinente gegevens nagegaan die hij noodzakelijk acht om zijn beslissing te kunnen
nemen. De door verzoeker aangevoerde grieven maken de door hem aangevoerde
schending geenszins aannemelijk.

Het eerste middel is ongegrond.

3.2. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van het recht op een
daad-werkelijk jurisdictioneel beroep, de redelijkheidsvereiste en het proportionaliteisbeginsel.

Ter adstructie van zijn middel voert verzoeker het hiernavolgende aan:

“Doordat verweerster meent dat verzoeker zich voor het Hof van Beroep te Gent maar moet laten
vertegenwoordigen door zijn advocaat, wordt aan verzoeker het recht op een daadwerkelijk
jurisdictioneel beroep ontnomen. Zoals supra reeds uitgebreid geargumenteerd, is bij procedures
inzake schijnhuwelijk  de persoonlijke verschijning van de partijen (om bijkomende vragen te
beantwoorden en hun goede trouw te bewijzen) van primordiaal belang. Dit recht is voor verzoeker
niet langer gegarandeerd sinds de beslissing van verweerster. Bovendien is gelet op de huidige
stand van zaken nog belangrijker dat verzoeker in België blijft (cfr nieuw politioneel onderzoek dat
bevolen werd; reeds uitgebreid besproken hierboven).

De feiten werden niet op behoorlijke wijze vastgesteld ("verzoeker toont niet aan dat hij zich hierbij
niet kan laten vertegenwoordigen door zijn advocaat') waardoor de gevolgtrekking van verweerster
("verzoek is onontvankelijk ') kennelijk  onredelijk  is. Er ontstaat een manifeste wanverhouding
tussen de gevolgen van de beslissing van verweerster (uitwijzing van verzoeker) en het doel van
afwijzing (middel van niet-ontvankelijkheid, administratieve formaliteit voldoen).

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat verweerster haar beslissing zorgvuldig moet voorbereiden
en moet stoelen op een correcte feitenvinding. Dit beginsel vereist dat verweerster zich zo nodig
voldoende informeert om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Door geen
rekening te houden met de nood dat verzoeker persoonlijk  moet kunnen verschijnen voor de
Voorzitter van het Hof, blijk t dat verweerster niet zorgvuldig is geweest bij haar uitspraak.

Het beroep tot nietigverklaring en de vordering tot schorsing van verzoeker zijn gegrond en de
beslissing van verweerster dient te worden vernietigd.”

3.2.1. Waar verzoeker in zijn betoog de schending aanvoert van het recht op een
daadwerkelijk beroep, kan in essentie verwezen worden naar de analyse van het eerste
middel. Tevens dient te worden benadrukt dat verzoeker verzuimt heeft in zijn aanvraag om
machtiging tot verblijf of in een aanvullende aanvraag enig stuk bij te brengen waaruit
enerzijds een verplichting tot persoonlijke verschijning en anderzijds een bewijs van een
nieuw politioneel onderzoek blijkt.

Waar verzoeker de schending aanvoert van het proportionaliteitsbeginsel, dient vooreerst te
worden benadrukt dat het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het
redelijk-heidsbeginsel de Raad niet toelaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar
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enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december
2003, nr. 126.520).

Waar verzoeker betoogt dat er een manifeste wanverhouding ontstaat tussen de gevolgen
van de beslissing van verweerder (uitwijzing van verzoeker) en het doel van afwijzing (middel
van niet-ontvankelijkheid, administratieve formaliteit voldoen), dient te worden opgemerkt dat
enerzijds in zoverre het de bedoeling van verzoeker lijkt te zijn kritiek te uiten op artikel 9 bis
Vreemdelingenwet, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich niet over een op een
wetsbepaling geuite kritiek vermag uit te spreken, aangezien hij als administratief
rechts-college, als enige bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen die worden
ingesteld tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen en anderzijds verzoeker uit het oog verliest dat de “uitwijzing”, zoals tevens
blijkt uit de motieven van de tweede bestreden beslissing, m.n. dat betrokkene in het Rijk
verblijft zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten, met name een
geldig visum (artikel 7, al.1-1° Vreemdelingenwet), geen gevolg is van het niet aan een
administratieve formaliteit voldoen maar wel het gevolg is van zijn illegaal verblijf.

In zoverre verzoeker de schending aanvoert van het redelijkheidsbeginsel, dient te worden
opgemerkt dat de keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire
bevoegd-heid maakt, het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de
opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is
kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor
een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze
werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter toestaat, is niet het oordeel
van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen
alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de
motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke
wanver-houding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).

Uit de voorgaande analyse blijkt dat verzoeker met zijn betoog dat gesteund is op een louter
poneren van een blote bewering, op generlei wijze een schending van de
redelijkheids-vereiste en het proportionaliteitsbeginsel aannemelijk maakt.

Bovendien dient er op te worden gewezen dat de tweede bestreden beslissing geen absoluut
verbod inhoudt voor verzoeker om het Belgische grondgebied binnen te komen en er te
verblijven, mits hij voldoet aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en
verblijfsvereisten.

In zoverre verzoeker de schending aanvoert van het zorgvuldigheidbeginsel, dient te worden
opgemerkt dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar
beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte
feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954).

In casu dient evenwel te worden benadrukt dat de zorgvuldigheidsverplichting die rust op de
bestuursoverheid evenzeer geldt ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader van
een wederkerig bestuursrecht, de burger.

Er dient op te worden gewezen dat de vreemdeling in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf
klaar en duidelijk dient te 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. De
verplichting die in casu rust op de vreemdeling, kadert bijgevolg in de wederkerige
zorgvul-digheidsverplichting.
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In zoverre verzoeker opwerpt dat “Door geen rekening te houden met de nood dat verzoeker
persoonlijk  moet kunnen verschijnen voor de Voorzitter van het Hof, blijk t dat verweerster niet zorgvuldig
is geweest bij haar uitspraak.”, dient te worden opgemerkt dat in de bestreden beslissing
hieromtrent wordt overwogen dat “Verder wordt er gesteld dat er een beroep werd ingediend bij het
Hof van Beroep te Gent tegen de beslissing tot weigering van voltrekking van het huwelijk . Verzoeker
toont niet aan dat hij zich hierbij niet kan laten vertegenwoordigen door zijn advocaat. Indien de
Raadsheer het nodig acht dat betrokkene persoonlijk  verschijnt, kan hij steeds met een toeristenvisum
naar België terugkomen.”

In casu dient erop te worden gewezen dat uit de bestreden beslissing blijkt dat de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid op betreffend, in de aanvraag om
machtiging tot voorlopig verblijf aangevoerde element, uitdrukkelijk is ingegaan.

Het feit dat verzoeker zich in essentie beperkt tot theoretische opmerkingen en vage en
algemene beweringen, zonder in zijn aanvraag, noch in zijn thans voorliggend verzoekschrift
enig stuk bij te brengen waaruit een verplichting tot persoonlijke verschijning blijkt, en met zijn
betoog laat uitschijnen dat hij het niet eens is met de gevolgtrekkingen van de gemachtigde
van de minister volstaat evenwel niet om de door hem aangevoerde schending aannemelijk te
maken.

De door verzoeker aangevoerde grieven maken een schending van het recht op een
daadwerkelijk beroep, van de redelijkheidsvereiste, van het proportionaliteitsbeginsel en van
het zorgvuldigheidsbeginsel geenszins aannemelijk.

Het tweede middel is evenmin gegrond.

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
Vreemde-lingenbetwistingen. 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 negentien september
twee-duizend en acht door:

mevr. Ch. BAMPS,                                                   kamervoorzitter,

dhr. T. LEYSEN,                                                griffier.

De griffier,     De voorzitter,
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 T. LEYSEN.                                    Ch. BAMPS.


