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nr. 31 541 van 15 september 2009

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

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

thans de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 29 juni 2009 heeft

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van

Migratie- en asielbeleid van 15 juni 2009 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van

artikel 9bis 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, aan verzoekende

partij ter kennis gebracht op 24 juni 2009.

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 en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 augustus 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 september

2009.

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

Gehoord de opmerkingen advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt

voor de verzoekende partij en van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt

voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Verzoeker, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, komt op 30 januari 2007 België binnen en

verklaart zich vluchteling op dezelfde datum.

Op 14 maart 2007 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing tot

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.



RvV X - Pagina 2 van 8

Op 22 oktober 2007 neemt de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus.

Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 8001 van 27 februari 2008

weigert de Raad aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.

Op 7 maart 2008 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten.

Bij arrest van de Raad nr. 13 277 van 27 juni 2008 wordt het beroep tegen dit bevel verworpen.

Op 24 oktober 2008 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).

Op 17 december 2008 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op basis van artikel

9ter van de Vreemdelingenwet, op 30 april 2009 dient hij hierbij een aanvulling in.

Op 15 juni 2009 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de beslissing

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis onontvankelijk wordt verklaard.

Dit is de bestreden beslissing.

“in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit

verzoek onontvankelijk is.

Reden(en):

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het

buitenland.

Het feit dat betrokkene sinds 30.01.2007 in België verblijft, geïntegreerd zou zijn, Nederlands leert en

spreekt, werkbereid is, zicht op werk heeft met een meegeleverde aanwervingsbelofte, wil instaan voor

zijn eigen levensonderhoud, niet wil profiteren, zich goed gedragen heeft, mensen hem als een

aangenaam iemand ervaren, een vrienden- en kennissenkring heeft uitgebouwd en

getuigenverklaringen voorlegt, verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België

wordt ingediend.

De 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.

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit een inbreuk beging tegen de openbare orde

dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij

zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving.

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Betrokkene vroeg op 30.01.2007 asiel

aan. Zijn asielaanvraag werd afgesloten op 29.02.2008 met een bevestigende beslissing van “weigering

vluchtelingenstatus” en “weigering subsidiaire bescherming” door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen.

Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en

verblijft sindsdien illegaal in België.

Uit langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met het oog op regularisatie.

De duur van de procedure – namelijk 1 jaar en 1 maand – was ook niet van die aard dat ze als

onredelijk lang kan beschouwd worden.

Betrokkene beweert dat hij vreest voor schending van zijn rechten indien hij zou moeten terugkeren

naar zijn land van herkomst doch hij legt geen persoonlijke bewijzen voor die deze bewering kunnen

staven. Het is aan betrokkene om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding

dat betrokkene vreest voor schending van zijn mensenrechten volstaat niet om als buitengewone

omstandigheid aanvaard te worden.
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Wat betreft de verwijzing naar de ambsberichten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in

Nederland; dit kan niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid daar dit rapport gaan over

de algemene toestand in Syrië en betrokkene geen persoonlijke bewijzen levert dat zijn leven in gevaar

zou zijn.

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft dient opgemerkt te worden dat de

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden.

Hiervoor dient verzoeker zijn beweringen te staven met een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij

een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De

algemene bewering wordt niet toegepast op de eigen situatie.

De loutere vermelding van het artikel 3 EVRM volstaat dus niet om als buitengewone omstandigheid

aanvaard te worden. De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. Wat de vermeende

schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het land van herkomst om

aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een

gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen

breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat

geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone sociale relaties vallen niet

onder de bescherming van art. 8.

Wat betreft het feit dat zijn zus, schoonbroer en hun kinderen (illegaal) in België wonen; betrokkene

verklaart niet waarom dit feit op zich een buitengewone omstandigheid vormt waardoor het voor hem

zeer moeilijk is om zich naar het land van herkomst te begeven om daar de aanvraag om machtiging tot

verblijf in te dienen.

Het feit dat betrokkene niet over een niet-precaire verblijfstitel beschikt voor eender welk derde land kan

niet aanzien worden als een buitengewone omstandigheid aangezien aan betrokkene niet gevraagd

wordt zich te begeven naar een derde land. In Syrië is er een Belgische vertegenwoordiging gevestigd

zodat hij een aanvraag om machtiging tot verblijf conform art. 9, al 2 van de wet van 15.12.1980 dient in

te dienen bij de Belgische Ambassade te Damascus.

Aangaande het argument dat verzoeker wenst te benadrukken dat in de nabije toekomst in België

nieuwe regels/voorwaarden komen met betrekking de regeling van het verblijf. Betrokkene verwijst hier

naar het regeerakkoord van de regering Leterme d.d. 18.03.2008, waar inderdaad o.a. gesproken wordt

over economische migratie en het mogelijk optellen van termijnen van procedures om in aanmerking te

komen voor een regularisatie. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft echter nog geen nieuwe instructies

gekregen voor de behandeling van regularisaties noch over een mogelijke adviescommissie. De

Omzendbrief, die in de regeringsverklaring aangekondigd is, werd nog niet gefinaliseerd noch

gepubliceerd. In afwachting van deze circulaire gelden de huidige regels onverkort.”

Op 15 juni 2009 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de beslissing

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter ontvankelijk wordt verklaard.

Verzoeker wordt in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie.

2. Onderzoek van het beroep

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt:

“Schending van het art. 62 Vreemdelingenwet — motiveringsverplichting;

Schending van de art. 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen; van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk

bestuur, en de zorgvuldigheidsverplichting;

Vernederende behandeling in de zin van art. 3 E. V.R.M.;

Niet toepassing van het regeerakkoord;

Manifeste beoordelingsfout.

Dat de verwerende partij in de bestreden beslissing, genomen ten aanzien van de verzoeker, in

toepassing van artikel 9 bis Vreemdelingenwet een manifeste beoordelingsfout begaat, door aan de

verzoeker mede te delen zijn aanvraag tot verblijf niet ontvankelijk wordt verklaard.

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen.

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op

die feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van

die rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid.

Dat dit hier niet op afdoende wijze is gebeurd.
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Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen.

Dat de verzoeker dient op te merken dat in het regeerakkoord werd afgesproken dat bij de behandeling

van de regularisatie-aanvraag niet alleen de termijn bij de Dienst Vreemdelingenzaken, het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Vaste Beroepscommissie

voor de Vluchtelingen / Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zou in rekening gebracht worden, maar

eveneens de termijn die nodig was hangende de procedure bij de Raad van State en de aanvraag van

de regularisatie-aanvraag.

Met de termijn van deze 2 laatste instanties wordt ten onrechte geen enkele rekening gehouden. Het

regeerakkoord voorziet immers dat deze termijnen wel zouden worden betrokken bij het beoordelen van

de regularisatie-aanvraag.

De verweerder geeft dit in de bestreden beslissing toe, doch stelt dat het regeerakkoord noch niet

gefinaliseerd is, noch gepubliceerd.

De voorwaarden tot het bekomen van een verblijfsmachtiging werden aangestipt in het regeerakkoord

en zijn te objectiveren.

Er is geen enkele reden om deze (vrij) duidelijke regels nog niet te hebben omgezet in een omzendbrief

en de regels van toepassing te verklaren.

De weigering van de Dienst Vreemdelingenzaken om de regels in het regeerakkoord toe te passen

wordt door de verzoekende partij als een vernederende behandeling beschouwd in de zin van art. 3

E.V.R.M.

Inderdaad, de verzoeker dient 8 maanden op de bestreden beslissing te wachten en moet dan

vernemen dat zijn aanvraag niet ontvankelijk kan zijn omdat het regeerakkoord nog steeds niet

uitgevoerd is.

De bestreden beslissing is kennelijk onredelijk en maakt een manifeste schending uit van de hierboven

beschreven principes en wetsbepalingen.”

2.2. In de nota repliceert verwerende partij dat het middel deels onontvankelijk is omdat verzoeker in de

toelichting van het middel niet ingaat op verschillende schendingen die hij in de aanhef van het middel

aanvoert.

Betreffende de schendingen die in het middel wel worden toegelicht, merkt verwerende partij het

volgende op. Aan het doel van de formele motiveringsplicht is voldaan, nu uit het verzoekschrift blijkt dat

verzoeker in kennis is gesteld van de redenen die ten grondslag liggen van de beslissing en hij in staat

is te oordelen of het zinvol is om hiertegen op te komen met de hem ter beschikking staande

rechtsmiddelen. De bestreden beslissing vermeldt de juridische en de feitelijke grondslag op basis

waarvan ze is genomen.

Verzoekers verwijzing naar het regeerakkoord doet hieraan geen afbreuk, een regeerakkoord maakt

geen bron van recht uit en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) heeft reeds

geoordeeld dat niet dienstig kan worden verwezen naar het regeerakkoord omdat dit louter politieke

intenties betreft die nog niet in reglementaire bepalingen zijn gegoten.

Verzoeker kan evenmin dienstig verwijzen naar 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). Hiervoor moeten er ernstige en duidelijke

redenen zijn om te geloven dat de betrokkene een risico loopt op foltering, onmenselijke of

vernederende behandeling, doch deze bepaling impliceert geenszins dat een vreemdeling zonder meer

het recht heeft het grondgebied van een bepaalde staat binnen te komen of er te verblijven. Onder

folteringen in de zin van artikel 3 van het EVRM worden bedoeld “die handelingen waarbij op

doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van fysieke of psychische aard wordt toegebracht”. In casu

is er geen sprake van ernstige en duidelijke redenen, zeker nu verzoeker ter zake vaag blijft en geen

concrete gegevens naar voor brengt of bewijskrachtige stukken voorlegt en verzoeker op geen enkele

wijze verduidelijkt hoe het gegeven dat een politieke verklaring die nooit in een rechtsnorm werd

gegoten en die niet kan worden toegepast bij gebreke aan omzetting in reglementaire bepalingen, een

schending van artikel 3 van het EVRM zou uitmaken.

De bestreden beslissing werd geheel terecht genomen gelet op de elementen van het dossier en de

wettelijke bepalingen ter zake, de zorgvuldigheidsplicht incluis.
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2.3. In de repliekmemorie volhardt verzoeker in het middel zoals uiteengezet in het verzoekschrift.

2.4. 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 heeft tot doel de burger,

zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van

artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 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 bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat

de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheid vormen waarom verzoeker de aanvraag

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. Verzoeker maakt niet duidelijk op

welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke

gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel

van de formele motiveringsplicht.

Uit het verzoekschrift blijkt 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. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van

die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot

haar besluit is gekomen.

Het hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat verzoeker geen buitengewone

omstandigheden heeft ingeroepen die de aanvraag in België kunnen rechtvaardigen.

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die

zich niet in een 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.”

Artikel 9bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“§1. In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een

identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester

van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de

minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf 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
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aanvragen 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 9bis van de Vreemdelingenwet mogen niet

verward worden met de argumenten ten gronde die kunnen worden ingeroepen om een

verblijfsmachtiging te verkrijgen. De toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 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 verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in

aanmerking worden genomen.

2. wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer

dan drie maanden in het Rijk te verblijven. Desbetreffend beschikt de minister over een ruime

appreciatiebevoegdheid.

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond was om verzoeker een voorlopige verblijfsmachtiging

toe te kennen, diende verwerende partij na te gaan of verzoekers aanvraag wel regelmatig was

ingediend, te weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de

afgifte van de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden.

De vreemdeling moet klaar en duidelijk in zijn aanvraag vermelden welke de buitengewone

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn aanvraag bij de diplomatieke dienst in het buitenland in te

dienen. Uit zijn uiteenzetting moet duidelijk blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat.

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, hetgeen betekent dat de

buitengewone omstandigheden die verzoeker heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom hij geen

aanvraag om machtiging tot verblijf in zijn land van oorsprong heeft ingediend, niet werden aanvaard of

bewezen.

Bijgevolg wordt onderzocht waarom verwerende partij de aangevoerde buitengewone omstandigheden

niet heeft aanvaard.

Verzoeker voert in zijn aanvraag de volgende omstandigheden aan:

- verzoeker heeft de Syrische nationaliteit en diende een asielaanvraag in. Verzoeker volgde cursussen

Nederlands, heeft nooit enig probleem veroorzaakt, zijn familie woont in België en hij behoort tot een

minderheidsgroep in Syrië waarvan de rechten worden geschonden;

- verzoeker kan geen aanvraag indienen in een ander land omdat hij in geen enkel land over een niet

precaire verblijfstitel beschikt. Hij kan zijn aanvraag niet indienen in Syrië omdat dit in casu niet mogelijk

is;

- verzoeker heeft duurzame bindingen in België opgebouwd, hij volgde Nederlandse les en heeft een

ruime vriendenkring opgebouwd;

- verzoeker heeft een werkaanbieding van de zaakvoerder van de vennootschap S.S. te Roeselare.

Verzoeker wenst hiermee aan te tonen dat hij financieel onafhankelijk van de Belgische staat wil leven.

Deze werkaanbieding past ook in de geest van de nieuwe nakende omzendbrief, verzoeker toont

immers de wil aan om te werken en kan onmiddellijk aan de slag;

- bij een weigering van verblijf en een verwijdering van het grondgebied is er sprake van een schending

van artikel 3 van het EVRM. Verzoeker verwijst naar rechtspraak van het EHRM. De Belgische staat

dient de principes van het EVRM te respecteren en mag verzoeker niet onderwerpen aan een

vernederende behandeling. Vanaf de bekendmaking van de nieuwe richtlijnen zou verzoeker immers

gemachtigd kunnen worden tot een verblijf. Het is duidelijk dat indien verzoeker geen verblijfsmachtiging

krijgt, hij onderworpen wordt aan een vernederende behandeling. Hij heeft immers een duidelijke band

met België : hij spreekt Nederlands en heeft een verklaring van mogelijke tewerkstelling op zak, hij heeft

familie die in België woont namelijk zijn zus en haar gezin;

-indien er geen verblijfsmachtiging wordt afgeleverd wordt artikel 8 van het EVRM geschonden omdat

verzoekers recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven geschonden zou worden.
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In de bestreden beslissing wordt hierop geantwoord zoals weergegeven onder punt 1. van dit arrest.

Verzoeker voert in het middel aan dat geen rekening werd gehouden met de bepaling van het

regeerakkoord dat ook de termijn van de procedure bij de Raad van State en de termijn voor de

regularisatie-aanvraag moet worden meegerekend bij het beoordelen van de regularisatie-aanvraag. In

de bestreden beslissing wordt hierover enkel gesteld dat het regeerakkoord nog niet gefinaliseerd is,

noch gepubliceerd. Verzoeker voert aan dat er geen enkele reden is om deze vrij duidelijke regels nog

niet te hebben omgezet in een omzendbrief en ze van toepassing te verklaren. De weigering om deze

regels toe te passen houdt volgens verzoeker een vernederende behandeling in in de zin van artikel 3

van het EVRM.

In zijn aanvraag verwees verzoeker naar het regeerakkoord en in de bestreden beslissing wordt

hierover het volgende overwogen: “Aangaande het argument dat verzoeker wenst te benadrukken dat in

de nabije toekomst in België nieuwe regels/voorwaarden komen met betrekking de regeling van het

verblijf. Betrokkene verwijst hier naar het regeerakkoord van de regering Leterme d.d. 18.03.2008, waar

inderdaad o.a. gesproken wordt over economische migratie en het mogelijk optellen van termijnen van

procedures om in aanmerking te komen voor een regularisatie. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft

echter nog geen nieuwe instructies gekregen voor de behandeling van regularisaties noch over een

mogelijke adviescommissie. De Omzendbrief, die in de regeringsverklaring aangekondigd is, werd nog

niet gefinaliseerd noch gepubliceerd. In afwachting van deze circulaire gelden de huidige regels

onverkort.”

Met zijn kritiek toont verzoeker niet aan dat dit motief kennelijk onredelijk is of steunt op een niet

correcte feitenvinding. Daarnaast stelt de Raad vast dat een regeerakkoord enkel beleidsintenties

betreft en bijgevolg geen enkel 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.

Waar verzoeker aanvoert dat er “geen enkele reden (is) om deze (vrij) duidelijke regels nog niet te

hebben omgezet in een omzendbrief en de regels van toepassing te verklaren” uit verzoeker een

beleidskritiek die niet is gericht tegen de in casu bestreden beslissing. Deze kritiek van verzoeker kan

niet tot de vernietiging van de bestreden beslissing leiden en is bijgevolg niet ter zake dienend.

Verzoeker uit geen kritiek op de overige motieven van de bestreden beslissing. De bestreden beslissing

steunt op afdoende, pertinente en deugdelijke motieven. De schending van de materiële motiveringplicht

kan niet worden aangenomen.

In de mate waarin verzoeker aanvoert dat het niet toepassen van de regels vervat in het regeerakkoord

een vernederende behandeling uitmaakt in de zin van artikel 3 van het EVRM, merkt de Raad het

volgende op. Artikel 3 van het EVRM vereist dat verzoeker doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige

gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij 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.

Verzoeker beperkt zich in het middel tot de bewering dat het niet toepassen van de bepalingen uit het

regeerakkoord een vernederende behandeling uitmaakt. Het nog niet toepassen van een beleidsintentie

die nog niet in een verordende of afdwingbare bepaling is omgezet, kan niet worden aanvaard als een

mensonterende behandeling. Verzoeker toont bijgevolg niet aan dat hij een ernstig en reëel risico loopt

te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling, zodat de schending van artikel 3

van het EVRM niet kan worden aangenomen.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de minister de verplichting op zijn

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit

voorgaande bespreking is gebleken dat de gemachtigde van de minister op basis van een correcte

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet

worden aangenomen.
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Het enig middel is in al zijn onderdelen ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien september tweeduizend en negen

door:

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

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS A. DE SMET


