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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr.  19.125  van 25 november 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 Irakese nationaliteit te zijn, op 23 september
2008 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te
vorderen van de  beslissing van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid
van 7 augustus 2008 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9,
derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard, aan
verzoekende partij ter kennis gebracht op 28 augustus 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 14 oktober 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18
november 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. MERAL, die loco advocaat N . BERGMANS
verschijnt voor verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C.
DECORDIER verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Verzoeker, van Irakese nationaliteit,  verklaart zich vluchteling op 16 november 2004.
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Op 16 december 2005 neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen de beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling. Verzoeker dient
tegen deze beslissing een beroep in bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, dat
wordt omgezet in een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Op 2 april 2007 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op basis van artikel
9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:  Vreemdelingenwet).

Op 7 augustus 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de
beslissing waarbij de aanvraag van 5 april 2007 ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard.
Dit is de bestreden beslissing:

“Reden(en):
De redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan zijn onvoldoende:
Op 17.11.2004 kwam betrokkene aan in België en vroeg hij hier asiel aan. Op 19.12.2005 nam het
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de beslissing ‘niet erkend’, hem
betekend op 20.12.2005. Op 03.01.2006 tekende betrokkene beroep aan tegen deze beslissing, bij de
Vaste beroepscommissie. Dit beroep is thans nog hangende.
Het feit dat betrokkene een grote wil heeft tot integratie, dat hij Nederlands leert en spreekt,
verschillende beroepsopleidingen heeft gevolgd, de cursus maatschappelijke oriëntatie met succes
heeft gevolgd en een attest van inburgering kan voorleggen, dat hij hier zijn maandelijkse huur betaalt,
regelmatig naar de tandarts, de dokter enz… gaat, een vrienden en kennissenkring heeft uitgebouwd en
getuigenverklaringen voorlegt, is niet voldoende om een grond te vormen voor een verblijfsregularisatie.
Het is normaal dat betrokkene na een verblijf van bijna vier jaar in een land de taal spreekt en dat hij
zijn tijd in België zo goed mogelijk  tracht te benutten in afwachting van een beslissing in het kader van
zijn asielaanvraag.
Het feit dat betrokkene tewerkgesteld is vormt evenmin een grond voor regularisatie aangezien deze
enkel tot doel heeft betrokkene de mogelijkheid te geven om tijdens zijn verblijf (gedurende de
asielprocedure) in zijn eigen behoeften te voorzien.”

Op 9 september 2008 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing tot weigering tot
inoverwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13 quater).

2.      Over de ontvankelijkheid

In de nota werpt verwerende partij op dat de vordering tot schorsing niet ontvankelijk is omdat
verzoeker geen ernstig middel ontwikkelt en niet aantoont op basis van concrete gegevens
een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te zullen ondervinden bij de tenuitvoerlegging van de
bestreden beslissing.

Het enig middel wordt hieronder hernomen. De gegeven uiteenzetting beantwoordt aan het
begrip middel in de zin van artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet, m.n.
een voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop
die rechtsregel door de bestreden handeling wordt geschonden. De exceptie wordt op dit punt
niet bijgetreden.

Wat het moeilijk te herstellen ernstig nadeel betreft, zal uit hetgeen hierna volgt blijken dat het
beroep tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. Het is bijgevolg niet vereist dit onderdeel van
de exceptie te beantwoorden.

3.      Onderzoek van het beroep
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3.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat als volgt luidt:

“ Grieven tegen de uitspraak en middelen tot nietigverklaring resp. schorsing
Doordat eerstens volgens de bestreden beslissing verzoeker onvoldoende redenen zou aanhalen om het
verblijf toe te staan. Het loutere feit dat verzoeker een grote wil tot integratie heeft, dat hij Nederlands
leert en spreekt, dat hij een attest van inburgering kan voorleggen, dat hij hier maandelijks huur betaald
en regelmatig naar tandarts, dokter,., gaat, dat hij een grote vrienden  en kennissenkring heeft
uitgebouwd en hieromtrent verschillende getuigenverklaringen voorlegt, dat hij tewerkgesteld is en een
vast inkomen geniet en hij hieromtrent een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voorlegt, zou
geen voldoende grond vormen voor een verblijfsregularisatie.
Terwijl verzoeker wel degelijk  aantoont dat hij zich de Belgische samenleving eigen heeft gemaakt, dat
verzoeker sedert zijn aankomst dd. 17.11.2004 aldus bijna 4 jaar legaal in België verblijft, dat verzoeker
dd. 03.01.2006 een beroep heeft ingesteld bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen tegen de
beslissing dd. 16.12.2005, waarin op heden nog steeds geen beslissing werd genomen!!
Verzoeker heeft op deze manier zeer sterke banden met België opgebouwd en kan in grote mate zijn
integratie in de Belgische samenleving aantonen en beroept zich op de o.a. navolgende elementen tot
integratie:
Verzoeker wijst op een duurzame band met België
Verzoeker  kan  een  vaststaand   werkaanbod   aantonen   (arbeidsovereenkomst  van onbepaalde
duur)
Verzoeker wijst op de duurzame lokale verankering
Ten onrechte werd bij de bestreden beslissing aangenomen dat verzoeker geen voldoende elementen
zou aanhalen om het verblijf toe te staan.
Hierdoor worden de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandelingen alsook artikel 62 van de Vreemdelingenwet geschonden.
Zodoende antwoordt de bestreden beslissing dd. 07.08.2008 niet op alle aangebrachte redenen en kan
in hoofde van verzoeker het risico op een mensonterende behandeling niet worden uitgesloten (ter
vergelijk ing: Raad van State, 19 december 1998, arrest nr. 70.443, R.D.E. 1998, 89).
De bestreden beslissing schendt dan ook artikel 3 EVRM”.

2.2. In de nota repliceert verwerende partij dat aan de formele motiveringsplicht voldaan is en
dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent. Voor het overige herhaalt
verzoeker wat in zijn aanvraag werd aangevoerd, verwerende partij verwijst hiervoor naar de
motieven van de bestreden beslissing. Wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft,
laat verzoeker na dit met concrete gegevens uiteen te zetten.

2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
(hierna: Wet van 29 juli 1991) heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen
waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat
kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij
beschikt. Hetzelfde geldt voor artikel 62 van de Vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de
Wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve 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.

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
aangehaalde redenen onvoldoende zijn om het verblijf toe te staan. Verzoeker maakt bijgevolg
niet duidelijk 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.
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Verzoeker uit kritiek op de motieven van de bestreden beslissing en voert in feite de
schending van de materiële motiveringsplicht aan. Bij de beoordeling van de materiële
motiveringsplicht komt het niet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de
Raad) toe om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de
overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan
of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke
gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid
tot haar besluit is gekomen.

Verzoeker herhaalt in het middel wat hij in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf heeft
aangehaald. De gemachtigde van de minister heeft reeds geantwoord op deze elementen.
Door deze loutere herhaling toont verzoeker niet aan dat de motieven van de bestreden
beslissing kennelijk onredelijk zouden zijn.

Verzoeker zet uiteen dat er in de bestreden beslissing “niet op alle aangebrachte redenen”
wordt geantwoord. Hij laat echter na uiteen te zetten op welke door hem  aangebrachte
redenen niet zou zijn geantwoord, zodat de Raad zijn wettigheidscontrole niet kan uitoefenen.
Dit onderdeel van het middel is onontvankelijk.

Ten slotte voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag ter
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: EVRM).

Artikel 3 van het EVRM vereist dat verzoeker doet 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 om te worden blootgesteld aan foltering of
mensonterende behandeling. De bescherming verleend via artikel 3 van het EVRM vindt
immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing. Degene die aanvoert dat hij een
dergelijk risico loopt, moet zijn beweringen staven met een begin van bewijs. Een loutere
bewering of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een
inbreuk uit te maken op voornoemd artikel. In het middel beperkt verzoeker zich tot “Zodoende
antwoordt de bestreden beslissing dd. 07.08.2008 niet op alle aangebrachte redenen en kan in hoofde
van verzoeker het risico op een mensonterende behandeling niet worden uitgesloten (…). De bestreden
beslissing schendt dan ook artikel 3 EVRM”. Met deze uiteenzetting brengt verzoeker geen
concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aan ter adstructie van deze kritiek.
Bijgevolg toont verzoeker niet aan dat hij een ernstig en reëel risico loopt te worden
blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling.

Het enig middel is, in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond.

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

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Enig artikel

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf en twintig november
tweeduizend en acht door:

mevr. A. DE SMET,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

 M. DENYS. A. DE SMET.


