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    RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 17.301 van 17 oktober 2008
in de zaken RvV X / II

               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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 10 juli
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 18 juni 2008 waarbij zijn
aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, 3de lid van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard.

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 12 juli
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid houdende het bevel om het
grondgebied te verlaten, hem betekend op 7 juli 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 regelmatig gewisselde memories in beide zaken.

Gelet op de beschikkingen van 1 september 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
10 oktober 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. SOENEN, die verschijnt voor verzoekende partij
en van advocaat Th. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Verzoeker verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn.

Verzoeker vraagt de Belgische overheid op 30 september 2004 om de erkenning van de
hoedanigheid van vluchteling.

Op 12 oktober 2004 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.

Tegen voormelde beslissing van 12 oktober 2004 dient verzoeker een dringend beroep in bij
de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Op 19 november 2004 neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen een bevestigende beslissing van weigering van verblijf.

Tegen voormelde beslissing van 19 november 2004 dient verzoeker een vordering tot
schorsing en een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad van State.

Op 13 juni 2005 wordt verzoeker door de scheepvaartpolitie van Zeebrugge samen met
twintig andere personen illegaal aangetroffen op het terrein van SEA-RO te Zeebrugge. Op
diezelfde dag krijgt verzoeker opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten.

Op 23 februari 2006 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van
artikel 9, 3de lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort
geciteerd Vreemdelingenwet).

Op 18 juni 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid een
beslissing waarbij verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, 3de
lid Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing,
die als volgt gemotiveerd wordt:

“(…)
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 september 2004 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, Nederlands
leert en spreekt, bereid is om te werken, een vrienden- en kennissenkring heeft uitgebouwd en
getuigenverklaringen voorlegt, verantwoordt niet dat de aanvraag tot regularisatie op grond van artikel 9
van de wet van 1980 in België wordt ingediend. Deze elementen met betrekking tot de integratie
kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 9.2 van de wet van
15.12.1980.

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure
en dat hij bij een negatieve beslissing het land zou dienen te verlaten. De asielprocedure werd op
22.11.2004 afgesloten met een negatieve beslissing 'niet ontvankelijk , weigering van verblijf van het
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, hem betekend op 24.11.2004.
Betrokkene verkoos geen gevolg te geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten en verblijft
sindsdien illegaal in België. Uit dit illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met het oog op
regularisatie. De duur van de asielprocedure (namelijk  2 maanden) was ook niet van die aard dat ze als
onredelijk  lang kan beschouwd worden.



                            RvV X en X / Pagina 3 van 8

Het feit dat betrokkene een beroep lopende heeft bij de Raad van State schorst de asielprocedure
niet, noch opent het een recht op verblijf en kan aldus niet aanzien worden als een buitengewone
omstandigheid.

Betrokkene beweert dat hij schrik heeft om naar Pakistan terug te keren en tracht deze vrees te
illustreren met de verwijzing naar verschillende mensenrechtenrapporten, waaronder het

Jaarrapport 2005 van Amnesty International en de US Departement of State, Country report on Human
Rights 2005. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen herinnert er echter 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).

Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren naar het land van herkomst en via de reguliere
weg een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. Het staat betrokkene vrij hiertoe de hulp in te
roepen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), om alzo de nodige documenten en/of
financiële steun te bekomen.
 (…)”

In uitvoering van de beslissing van 18 juni 2008 van de gemachtigde van de minister van
Migratie- en asielbeleid, wordt aan verzoeker op 7 juli 2008 een bevel om het grondgebied te
verlaten, betekend. Dit is de tweede bestreden beslissing die als volgt gemotiveerd wordt:

“(…)
art.7, al. 1-2° van de wet van 15 december 1980; verblijft langer in het Rijk dan overeenkomstig artikel 6
bepaalde termijn of slaagt er niet in het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd
Betrokkene werd niet als vluchteling erkend bij beslissing tot weigering van de erkenning door het
Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen op datum van 22/11/2004
Betrokkene maakte reeds het voorwerp uit van een BVG dd. 12/10/2004. Hij heeft echter geen gevolg
gegeven aan dit bevel en verblijft nog steeds illegaal in het land.”

2.  Over de rechtspleging

In het belang van de goede rechtsbedeling is het aangewezen beide beroepen wegens
verknochtheid samen te voegen.

3. Ontvankelijkheid

Verweerder werpt een exceptie van niet-ontvankelijkheid op wegens gebrek aan het rechtens
vereiste belang om de maatregel aan te vechten.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt vast dat overeenkomstig artikel 39/56, eerste
lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen slechts beroepen voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen kunnen worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van
een benadeling of een belang.

Een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel om het grondgebied van het Rijk te
verlaten, belet echter niet dat verzoeker onder de gelding valt van de eerdere bevelen om het
grondgebied te verlaten, met name het bevel van 12 oktober 2004 en van 13 juni 2005.
Verzoeker heeft nagelaten een beroep tot nietigverklaring in te dienen tegen voormelde
bevelen, zodat deze ondertussen definitief zijn geworden en door verweerder nog steeds
kunnen worden uitgevoerd. Verzoeker zou  hieraan derhalve vooralsnog gevolg dienen te
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geven. De gevorderde vernietiging kan bijgevolg geen nuttig effect sorteren zodat verzoeker
niet getuigt van het rechtens vereiste belang. (RvS 19 april 2007, nr. 170.162).

Het beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen het bevel om het grondgebied te verlaten is
onontvankelijk.

4. Onderzoek van het beroep

Tegen de eerste bestreden beslissing voert verzoeker in een enig middel de schending aan
van artikel 9, 2de en 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 verkort
geciteerd Vreemdelingenwet), van artikel 62 Vreemdelingenwet, van de omzendbrief d.d. 19
februari 2003 omtrent de toepassing van artikel 9, 3de lid Vreemdelingenwet, van het
zorgvuldigheidsbeginsel en van de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort
geciteerd EVRM).

Verzoeker betoogt in een eerste onderdeel van zijn middel dat artikel 9, 3de lid
Vreemdelingenwet de mogelijkheid biedt om bij uitzonderlijke omstandigheden een
verblijfsvergunning aan te vragen bij de burgemeester van de gemeente waar hij verblijft. Het
basisidee is de vreemdeling toe te laten zijn aanvraag in België in te dienen wanneer het hem
onmogelijk of overdreven moeilijk is anders tewerk te gaan. Verzoeker verwijst
dienaangaande naar de omzendbrief van 19 februari 2003 omtrent de toepassing van artikel
9, 3de lid. Tevens wijst verzoeker erop dat de omzendbrief vermeldt dat de buitengewone
omstandigheden worden verondersteld aanwezig te zijn wanneer de aanvraag voor
machtiging tot verblijf is ingediend tijdens het wettelijk verblijf van de betrokkene.  Verzoeker
stelt verder dat hij wel degelijk buitengewone omstandigheden heeft aangevoerd. Zo heeft hij
gewezen op zijn christelijk geloof, dit terwijl hij uit een streng islamitisch land komt, zijnde
Pakistan; op de lange duur van zijn verblijfsperiode in België; op zijn integratie in België en op
zijn mogelijkheid tot tewerkstelling in België. Hij meent dat hij wel degelijk heeft aangegeven
dat hij omwille van de duurzame binding met België over buitengewone omstandigheden
beschikt. Verzoeker poneert dat ook de rechtspraak van de Raad van State bevestigt dat
deze omstandigheden een verzoek om machtiging tot verblijf kunnen wettigen. Verzoeker is
dan ook van oordeel dat zijn aanvraag ontvankelijk diende te worden verklaard.

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
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, 3de lid 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
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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 voor Vreemdelingenbetwistingen
(hierna: de Raad) behoort zijn beoordeling van de aanvraag om machtiging tot voorlopig
verblijf op basis van artikel 9, 3de lid 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
afwijkingen, moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische
diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in
het buitenland.
In buitengewone omstandigheden kan die machtiging door de vreemdeling worden aangevraagd bij de
burgemeester van de plaats waar hij verblijft; deze zendt ze over aan de Minister of aan diens
gemachtigde. In dat geval zal ze in België worden afgegeven.”

Als algemene regel geldt dat een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te
verblijven door een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of
consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het
buitenland. In buitengewone omstandigheden wordt hem evenwel toegestaan die aanvraag te
richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Enkel wanneer er buitengewone
omstandigheden aanwezig zijn om het niet afhalen van de machtiging bij de Belgische
diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te rechtvaardigen, kan de
verblijfsmachtiging in België worden aangevraagd.

De buitengewone omstandigheden, waarvan sprake in artikel 9, 3de lid Vreemdelingenwet
mogen niet verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen
om een verblijfsmachtiging te verkrijgen. 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.
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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 verweerder 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.

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.

Bijgevolg dient onderzocht te worden waarom verweerder de aangevoerde buitengewone
omstandigheden niet heeft aanvaard. Uit de stukken van het administratief dossier, meer
bepaald de aanvraag om machtiging tot verblijf van 23 februari 2006, blijkt dat verzoeker
volgende elementen heeft aangevoerd om te verantwoorden waarom hij geen aanvraag om
machtiging tot voorlopig verblijf in zijn land van oorsprong heeft ingediend:

verzoeker stelt dat hij uit Pakistan afkomstig is en er wegens zijn religieuze activiteiten ernstige
problemen heeft gekend die zijn leven en zijn vrijheid bedreigden. Hierdoor zag hij geen andere
oplossing dan te vluchten. Verzoeker verwijst naar zijn asielprocedure en stelt dat zijn beroep bij de
Raad van State tegen de weigeringsbeslissing van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen
en Staatlozen nog steeds hangende is. Het feit dat hij niet erkend werd als vluchteling neemt niet
weg dat hij schrik heeft om naar zijn land terug te keren. Verzoeker verwijst naar
mensenrechtenrapporten. Verzoeker concludeert dat in deze omstandigheden niet verwacht kan
worden dat hij zich naar zijn land van herkomst begeeft om aldaar een aanvraag in  te dienen.

Verweerder heeft hierop als volgt geantwoord:

“De asielprocedure werd op 22.11.2004 afgesloten met een negatieve beslissing ‘niet ontvankelijk ,
weigering van verblijf’ van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, hem
betekend op 24.11.2004. (…) Het feit dat betrokkene een beroep lopende heeft bij de Raad van State
schorst de asielprocedure niet, noch opent en recht op verblijf en kan aldus niet aanzien worden als een
buitengewone omstandigheid.

Betrokkene beweert dat hij schrik heeft om naar Pakistan terug te keren en tracht deze vrees te
illustreren met de verwijzing naar verschillende mensenrechtenrapporten, waaronder het jaarrapport 2005
van Amnesty International en de US Derpartement of State, Country report on Human Rights 2005. De
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen herinnert er echter 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 de bronnen
melding maken van schendingen van de fundamentele rechten van het individu in het land van herkomst
van verzoekende partij geen enkele 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)”

In zoverre verzoeker kritiek heeft op de beoordeling door de Dienst Vreemdelingenzaken, wijst
de Raad erop dat het hem niet toekomt in het kader van zijn marginale toetsingsbevoegdheid
om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid.

Daar waar verzoeker stelt dat het basisidee is de vreemdeling toe te laten zijn aanvraag in
België in te dienen wanneer het hem onmogelijk is of overdreven moeilijk is anders tewerk te
gaan, stelt de Raad vast dat verzoeker niet aantoont dat het hem onmogelijk is of overdreven
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moeilijk is anders tewerk te gaan. Verzoeker verwijst enkel naar de elementen uit zijn
aanvraag, waarvan verweerder net heeft gesteld dat ze geen buitengewone omstandigheden
vormen en het bijgevolg niet onmogelijk of overdreven moeilijk is voor verzoeker om zijn
aanvraag in zijn land van herkomst in te dienen.

 Alle andere elementen uit de aanvraag om machtiging tot verblijf van 23 februari 2006 van
verzoeker, met name integratie en werkwilligheid werden aangevoerd ter duiding van de
gegrondheid van de aanvraag, zodat verzoeker niet dienstig kan voorhouden dat hij omwille
van zijn duurzame binding met België over buitengewone omstandigheden beschikt. Gezien
verzoeker deze elementen niet als ontvankelijkheidselementen heeft aangevoerd, diende de
minister hier zelfs nog niet op te antwoorden.

In casu heeft verweerder toch geantwoord op deze elementen en geoordeeld dat “het feit dat
betrokkene sinds september 2004 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, Nederlands leert en spreekt,
bereid is om te werken, een vrienden- en kennissenkring heeft uitgebouwd en getuigenverklaringen
voorlegt, niet verantwoordt dat de aanvraag tot regularisatie op grond van artikel 9 van de wet van 1980 in
België wordt ingediend. Deze elementen met betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken
van een eventueel onderzoek conform art. 9.2. van de wet van 15.12.1980”. Ook hier stelt de Raad
vast dat verzoeker niet aantoont dat zijn integratie het voor hem onmogelijk of bijzonder
moeilijk maakt om zijn aanvraag in het buitenland in te dienen. Verzoeker toont dienvolgens
niet aan dat de overweging van de bestreden beslissing betreffende zijn integratie kennelijk
onredelijk is, zodat hij geenszins een schending van de materiële motiveringsplicht, noch van
de  artikelen 9, 2de lid en 9, 3de lid Vreemdelingenwet aannemelijk maakt.

In zoverre verzoeker verwijst naar de omzendbrief van 19 februari 2003 stelt de Raad vast dat
omzendbrieven aan administratieve overheden gericht, die richtsnoeren bevatten nopens de
interpretatie en de toepassing van de bestaande wetten, geen enkel bindend karakter hebben,
ongeacht of zij zijn bekendgemaakt of niet. Een eventuele niet-naleving van de
onderrichtingen vervat in voormelde omzendbrief kan niet tot de onwettigheid van het
bestreden besluit leiden (RvS 28 juni 2006, nr. 160.736).

Geheel ten overvloede wijst de Raad erop dat verzoeker niet aantoont dat hij ten tijde van zijn
aanvraag om machtiging tot verblijf genoot van een wettelijk verblijf, zoals vermeld in de
hierboven geciteerde omzendbrief. Bovendien werd de voormelde omzendbrief vervangen
door een nieuwe omzendbrief van 21 juni 2007, zodat verzoeker niet dienstig kan verwijzen
naar een niet-bestaande omzendbrief.

Het eerste onderdeel van het middel is ongegrond.

In een tweede onderdeel van het middel betoogt verzoeker dat de Dienst
Vreemdelingenzaken geen rekening heeft gehouden met het gegeven dat ook de termijn
hangende de Raad van State in aanmerking kan gebracht worden overeenkomstig het
regeerakkoord. Zijn procedure is nog steeds hangende. Verzoeker meent dat het hem niet ten
kwade kan worden geduid dat verweerder dit nieuwe regeerakkoord nog niet in richtlijnen
heeft omgezet.

Betreffende de verwijzing naar het nieuwe regeerakkoord stelt de Raad vast dat een
regeerakkoord enkel beleidsintenties betreft en bijgevolg geen enkele bindende of
verordenende kracht heeft. Een eventuele niet-naleving van een intentie vervat in het
regeerakkoord kan niet tot de onwettigheid van de bestreden beslissing leiden.

Het tweede onderdeel van het middel is ongegrond.
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In een derde onderdeel van het middel betoogt verzoeker dat hij wenst te beklemtonen dat
verweerder respect dient te tonen voor de principes vervat in het EVRM, zoals het verbod
hem te onderwerpen aan een vernederende behandeling. Aan de ene kant zou verweerder
hem via de voorliggende beslissing het recht ontzeggen te machtigen tot verblijf ingevolge het
uitblijven van nieuwe richtlijnen en aan de andere kant zou hij vanaf de bekendmaking van
deze nieuwe richtlijnen wel gemachtigd kunnen worden tot verblijf. Verzoeker is van oordeel
dat hij door deze handelswijze onderworpen wordt aan een vernederende handeling in de zin
van artikel 3 EVRM. Verder stelt verzoeker dat hij bijna vier jaar in België verblijft en hierdoor
een bestaansrecht heeft opgebouwd. Verzoeker concludeert dat zijn privéleven in België
wordt ontwricht, hetgeen volgens hem in strijd is met artikel 8 EVRM.

Wat de schending van artikel 3 EVRM betreft, moet verzoeker doen blijken dat er ernstige en
zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land waarnaar hij mag
worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of
mensonterende behandeling. Hij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Hij
moet concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering
of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk
uit te maken op artikel 3 EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 EVRM kan worden geschonden,
volstaat op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS
14 maart 2002, nr. 104.674; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977).
Met de loutere bewering dat de voorliggende beslissing hem het recht ontzegt op machtiging
tot verblijf, terwijl hij vanaf de bekendmaking van nieuwe richtlijnen wel gemachtigd zou
kunnen worden tot verblijf, maakt verzoeker geen schending van artikel 3 EVRM aannemelijk.

In zoverre verzoeker verwijst naar het bestaansrecht dat hij in België heeft opgebouwd, de
vriendschapsbanden die hij hier ten gevolge van zijn integratie heeft uitgebouwd, dient te
worden opgemerkt dat de Raad van State reeds meermaals heeft geoordeeld dat sociale
relaties niet worden beschermd door artikel 8 EVRM (RvS 14 november 2005, nr. 151.290;
RvS 15 februari 2005, nr. 140.615). Een schending van artikel 8 EVRM wordt niet
aangetoond.

Het derde onderdeel van het middel is ongegrond.

In de mate dat verzoeker de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aanvoert, wijst de
Raad erop dat het zorgvuldigheidsbeginsel inhoudt dat de gemachtigde van de minister zijn
beslissing zorgvuldig dient voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding.
Verzoeker maakt niet aannemelijk, zoals blijkt uit wat voorafgaat, dat de gemachtigde van de
minister van Migratie- en asielbeleid bij het nemen van de bestreden beslissing niet uitging
van een correcte feitenvinding of dat laatstgenoemde onzorgvuldig was bij de voorbereiding
van de beslissing. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond.

Het enig middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

De beroepen tot nietigverklaring worden verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien oktober tweeduizend en
acht door:

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

dhr. M. DENYS,    griffier.

De griffier, De voorzitter,

 M. DENYS. J. CAMU.


