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nr. 34 314 van 18 november 2009

in de zaak RvV x / II

In zake: 1. x

2. x

handelend in hun eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun

minderjarige kinderen x, x en x

Gekozen woonplaats: x

tegen:

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

thans de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid.

DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat x en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, handelend in

eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen Mina NOURI, Maryam

NOURI en Omid NOURI op 21 mei 2008 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de

beslissing van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 7 april 2008 waarbij de

aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard.

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen.

Gezien het arrest nr. 194. 973 van 30 juni 2009 van de Raad van State, waarbij het arrest nr. 17 708

van 24 oktober 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt vernietigd.

Gezien de regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 9 september 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 oktober

2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat J. KEMPINAIRE

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, 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. Verzoekers dienden bij schrijven gedateerd op 17 maart 2006 een aanvraag in om, in toepassing

van het toen geldende artikel 9, derde lid van wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

Vreemdelingenwet), tot een verblijf in het Rijk gemachtigd te worden.

1.2. Op 7 april 2008 nam de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de beslissing

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard werd. Deze beslissing, die

verzoekers op 22 april 2008 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt:

“(…) in toepassing van artikel 9.3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, deel ik u mee dat dit

verzoek onontvankelijk is.

Reden(en) :

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkenen de

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

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

buitenland.

De bewering dat betrokkenen geïntegreerd zijn, Nederlandse taallessen hebben gevolgd, werkwillig zijn,

diverse aanbevelingsbrieven voorleggen, een ruime kennissen- en vriendenkring hebben en geen

gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid, verantwoordt niet dat de aanvraag tot regularisatie

op grond van art. 9 van de wet van 15.12.1980 in België wordt ingediend. De elementen met betrekking

tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art. 9, al 2 van de

wet van 15.12.1980.

Het feit dat hun twee oudste kinderen hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een

buitengewone omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van

herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van de kinderen geen gespecialiseerd

onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is.

Bovendien hebben betrokkenen steeds geweten dat de scholing van hun oudste dochter, (M.),

plaatsvond in precair verblijf en dat haar opleiding in België mogelijk slechts een tijdelijke oplossing was

om de ontwikkeling van het kind toch zo normaal mogelijk te laten verlopen. Sinds mei 2006 vindt deze

scholing trouwens plaats in illegaal verblijf. Wat de scholing van hun andere dochter, (M.), betreft dient

er opgemerkt te worden de verplichte scholing van deze dochter steeds plaats vond in illegaal verblijf.

Hierbij kan bijgevolg opgemerkt worden dat het de ouders zijn die de belangen van de kinderen hebben

geschaad door zich te nestelen in dergelijk verblijf.

Ook het feit dat hun kinderen uitsluitend in het Nederlands hebben leren schrijven en lezen kan niet

aanzien worden als een buitengewone omstandigheid aangezien dit feit enkel te wijten is aan de eigen

houding van betrokkenen op dat moment om geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied

te verlaten.

Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van hun

asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land zouden dienen te verlaten. Betrokkenen

vroegen op 17.09.2004 in België asiel aan. Deze asielaanvraag werd op 24.03.2006 afgesloten met de

beslissing “niet erkend” door de Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen, hun betekend op

19.04.2006. Op 04.05.2006 werd een bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd, hun betekend

op 17.05.2006. Betrokkenen dienden uiterlijk op 17.06.2006 het grondgebied te verlaten doch zij

verkozen dit niet te doen en sindsdien verblijven zij illegaal in België. Uit dit illegaal verblijf kunnen geen

rechten geput worden met het oog op regularisatie. De duur van de asielprocedure (namelijk een jaar en

zeven maanden ) was niet van die aard dat ze als onredelijk lang kan beschouwd worden. Het feit dat er

een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkenen ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van

State, arrest nr. 89.980 van 02/10/2000)

Betrokkenen beweren dat zij niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst uit vrees voor

vervolging en voor hun leven doch zij leggen geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het

is aan betrokkenen om op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat zij
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vrezen voor vervolging en voor hun leven volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te

worden. Bovendien voegen betrokkenen geen enkel nieuw element toe aan de elementen die zij reeds

tijdens hun asielprocedure naar voor brachten en die niet weerhouden werden door de bevoegde

instanties. De elementen ter ondersteuning van huidig verzoek om machtiging tot verblijf wettigen

bijgevolg geen andere beoordeling dan die van deze instanties. Ook kan het indienen van onderhavig

regularisatieverzoek geen soort “hoger beroep” vormen tegen de afwijzing van de asielaanvraag of

tegen een verwijderingbeslissing, nadat de betrokkenen reeds alle geëigende beroepsmogelijkheden

hebben uitgeput. Wat betreft de verwijzing naar de toestand in Afghanistan dient er opgemerkt te

worden dat dit de algemene toestand in het land betreft. Betrokkenen leveren geen persoonlijke

bewijzen dat hun leven in gevaar zou zijn.

Wat betreft de bewering dat betrokkenen onverwijderbaar zouden zijn; het principe wordt gehanteerd

dat betrokkenen in eerste instantie de verplichting hebben om zelf gevolg te geven aan het bevel om het

grondgebied te verlaten. Betrokkenen dienen alles in het werk te stellen om aan hun wettelijke

verplichting om het land te verlaten te voldoen en bijgevolg dienen zij in de eerste plaats zelf alle

stappen te ondernemen om rechtstreeks of via een derde land naar hun herkomstland terug te keren of

naar een land waar zij kunnen verblijven.

De advocaat van betrokkenen haalt in zijn brief d.d. 17.12.2007 ook aan dat zij een nieuwe

asielaanvraag zullen indienen. Echter, uit het dossier blijkt dat betrokkenen dit tot op heden niet hebben

gedaan. Het feit dat betrokkenen zich beroepen op de subsidiaire-beschermingsstatus zoals gesteld in

de Europese richtlijn 2004/83/EG, omgezet in Belgische wetgeving, kan niet weerhouden worden als

een buitengewone omstandigheid aangezien betrokkenen hiertoe de specifiek georganiseerde

procedure dienen op te starten. Ook deze procedure hebben betrokkenen tot op heden niet opgestart.

Er dient bij vermeld te worden dat de procedure betreffende de subsidiaire-beschermingsstatus niet valt

onder de bevoegdheid van de Dienst Humanitaire Regularisaties.

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 uitzonderlijke gevallen toepassing zal vinden.

Hiervoor dienen verzoekers hun 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.

Het inroepen van art. 6 van het EVRM kan eveneens niet weerhouden worden als een buitengewone

omstandigheid. Dit artikel is immers slechts geldig in burgerlijke en strafrechterlijke zaken en asielrecht

is een politiek recht. Inzake administratieve beslissingen die genomen worden in het kader van de

Vreemdelingenwet kunnen betrokkenen geen schending van de rechten van verdediging inroepen

aangezien dit rechtsbeginsel niet van toepassing is op deze beslissingen. Betwistingen in verband met

de toegang, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen vallen buiten het toepassingsgebied van

art. 6 van het EVRM omdat de desbetreffende regels een publiekrechterlijk karakter hebben.

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet

van toepassing is aangezien de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om aldaar

machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin geldt zodat er van een verbreking van de familiale

banden geen sprake is. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het

EVRM.

Ook de loutere vermelding van art. 17 en art. 26 van het BUPO en art. 10 en art. 11 van de Belgische

grondwet, kan niet weerhouden worden vermits betrokkenen geen bewijzen leveren die op hun eigen

persoon betrekking hebben, conform voornoemde artikels.

Dat een beroep ingediend bij de Raad van State wel degelijk een uitwijzing onmogelijk zou maken, en

dus opschortend zou zijn, en dat dit bevestigd wordt door het Conka-arrest genomen door het Europees

Hof van de Rechten van de Mens (EHRM Conka/België nr. 51564/99 van 05/02/2002) kan niet

weerhouden worden. In deze dient te worden opgemerkt dat uit het arrest van het EHRM blijkt dat het

duidelijk was dat de repatriëring van de familie Conka een schending van art. 13 van het EVRM inhield

omdat deze zo was georganiseerd dat zij de facto geen juridische procedure meer kon instellen. Het
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EHRM stelde aldus een schending van het art. 13 van het EVRM vast. Tengevolge hiervan werd de

procedure ‘bij uiterst dringende noodzakelijkheid’, ingediend bij de Raad van State, aangepast. Het

instellen van een dergelijke procedure is daadwerkelijk opschortend. Derhalve stond het betrokkenen

dan ook vrij, bij monde van hun raadsman, een dergelijke procedure in te stellen doch zij hebben

verzuimd dit te doen. Bijgevolg kunnen zij nu niet volhouden dat er een schending is van art. 13 van het

EVRM. De keuze van het rechtsmiddel is immers hun eigen verantwoordelijkheid.

Wat het aangehaalde art. 3 van het Verdrag van de Rechten van het Kind betreft dient te worden

opgemerkt dat het Hof van Cassatie gesteld heeft dat art. 3 geen directe werking heeft.

Dat een mogelijke terugkeer naar het land van herkomst een schending zou betekenen van art. 2

(nondiscriminatie van kinderen) van het voornoemde verdrag, kan niet aanvaard worden. Betrokkenen

maken immers niet duidelijk in welke zin dit een schending van dit artikel zou betekenen.

Hetzelfde gaat op voor art. 6 van dit Verdrag dat stipuleert dat ieder kind een recht op leven heeft. Het

aanhalen van dit artikel lijkt ons in deze context misplaatst daar betrokkenen niet aantonen dat het leven

van de kinderen in het gedrang komt door een terugkeer naar het land van herkomst waardoor dit

element niet kan aanzien worden als een buitengewone omstandigheid.

Wat betreft de verwijzing naar de wet van 22/12/1999; dit was een enige en unieke operatie, de criteria

voor regularisatie vermeld in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de aanvraag tot regularisatie

op grond van art. 9 van de wet van 1980.

Wat betreft het feit dat betrokkenen geen titel noch recht zouden hebben om zich – zelfs tijdelijk – elders

te vestigen dient er opgemerkt te worden dat betrokkenen voor deze bewering geen bewijzen

voorleggen. Hierdoor kan dit element evenmin weerhouden worden als een buitengewone

omstandigheid. Betrokkenen dienen zich te wenden tot de Belgische ambassade te Islamabad

(Pakistan) om een aanvraag tot machtiging tot verblijf conform art. 9, al 2 van de wet van 15.12.1980 in

te dienen. Betrokkenen tonen niet aan dat zij niet tijdelijk naar Pakistan zouden kunnen gaan om aldaar

een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. Bovendien zijn er regelmatig Afghanen die een

aanvraag indienen via de Belgische diplomatieke of consulaire post in Islamabad. Ook zij worden

geconfronteerd met eventuele verblijfsproblemen. Deze problemen kunnen dan ook niet aanzien worden

als buitengewone omstandigheid, terwijl dit niet zo is voor andere Afghaanse burgers. Ten slotte staat

het betrokkenen vrij een beroep te doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om alzo

de nodige documenten te bekomen.

Niets verhindert betrokkenen derhalve om via de reguliere weg een aanvraag om machtiging tot verblijf

in te dienen. (…)”

1.3. Verzoekers dienden op 21 mei 2008 een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen tegen de voormelde beslissing van de gemachtigde van de minister van

Migratie- en asielbeleid van 7 april 2008.

1.4. Bij arrest nr. 17 708 van 24 oktober 2008 vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de

beslissing van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid.

1.5. Het bestuur diende op 27 november 2008 een cassatieberoep in bij de Raad van State om de

vernietiging te vorderen van het arrest nr. 17 708 van 24 oktober 2008 van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen.

1.6. Bij arrest nr. 194.973 van 30 juni 2009 vernietigde de Raad van State het arrest nr. 17 708 van 24

oktober 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en verwees het de zaak naar een anders

samengestelde kamer.

2. Over de rechtspleging
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De procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn vooralsnog kosteloos, zodat geen

gevolg kan verleend worden aan de vraag van verzoekers om verweerder te veroordelen tot de kosten

van het geding.

3. Onderzoek van het beroep

3.1. Verzoekers voeren in een eerste middel de schending aan 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: de Vreemdelingenwet), van artikel 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: het EVRM) en van de artikelen 3

en 28 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20

november 1989 en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 (hierna: het Kinderrechtenverdrag).

3.1.1. Verzoekers betogen in eerste instantie dat de gemachtigde van de minister van Migratie- en

asielbeleid artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet heeft geschonden doordat een te enge

interpretatie werd gegeven aan het begrip “buitengewone omstandigheden” dat in deze wetsbepaling is

opgenomen.

Artikel 9 van de Vreemdelingenwet, zoals dit van toepassing was op het ogenblik dat verzoekers hun

aanvraag om machtiging tot verblijf indienden, 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.”

Uit deze bepaling blijkt dat 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 het hem evenwel toegestaan die aanvraag te richten tot de

burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Hieruit volgt dat enkel wanneer er buitengewone

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 omstandigheden mogen niet worden verward met de

argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging te bekomen. De toepassing

van artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet 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 bekomen van een verblijfsmachtiging niet in

aanmerking worden genomen;

- 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 een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de

gemachtigde van de bevoegde minister na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te
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weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de afgifte van de

verblijfsmachtiging in België te verantwoorden.

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd

voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr.

89.048). Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat.

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

betekent dat de buitengewone omstandigheden die verzoekers hebben ingeroepen om te

verantwoorden waarom zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in hun land van oorsprong hebben

ingediend, niet werden aanvaard of bewezen geacht.

Verzoekers stellen dat zowel het feit dat hun kinderen hun schooljaar zouden moeten onderbreken

indien een verblijfsmachtiging zou dienen aangevraagd te worden via de reguliere weg “alsmede het

gegeven dat bij een terugkeer artikel 8 van het EVRM wordt geschonden” ten onrechte niet weerhouden

werden als buitengewone omstandigheden. Zij lichten toe dat zij gemotiveerd zijn om de Nederlandse

taal machtig te worden, dat zij geïntegreerd zijn en dat zij een vriendenkring uitgebouwd hebben.

Daarnaast geven zij aan dat hun kinderen, waarvan het jongste in België geboren is, in België naar

school gaan en dat alle investeringen die werden gedaan met het oog op de scholing van de kinderen

nergens toe dienden indien deze kinderen met hen mee dienen af te reizen naar Afghanistan. Zij

benadrukken dat het voor hun kinderen belangrijk is dat “zij hun gewoon stramien van vooruitgang –

zoals zij op heden gewoon zijn – verder kunnen blijven volgen.” Zij verwijzen in dit verband naar een

arrest van de Raad van State (RvS 25 mei 2005, nr. 144.961).

Door louter te verwijzen naar en te citeren uit één arrest van de Raad van State dat werd uitgesproken

in een zaak waarvan de feitelijke omstandigheden niet volledig vergelijkbaar zijn met deze in

voorliggende zaak tonen verzoekers niet aan dat een verkeerde invulling gegeven werd aan het begrip

buitengewone omstandigheden. Het staat voorts niet ter discussie dat “buitengewone omstandigheden”

in de zin van artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet omstandigheden zijn die het voor een

vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een verblijfsmachtiging aan te vragen bij de

bevoegde diplomatieke of consulaire post. Aangezien niet blijkt dat de kinderen van verzoekers geen

onderwijs zouden kunnen krijgen in Afghanistan en evenmin werd aangetoond dat zij nood zouden

hebben aan gespecialiseerd onderwijs of een aangepaste infrastructuur die in Afghanistan niet

voorhanden zou zijn, is het niet kennelijk onredelijk om de scholing van de kinderen niet te beschouwen

als een buitengewone omstandigheid. Deze stellingname van het bestuur is trouwens in

overeenstemming met de vaste rechtspraak van de Raad van State (RvS 14 maart 2006, nr. 156.325;

RvS 22 mei 2007, nr. 171.410).

Er kan daarnaast niet ingezien worden waarom het feit dat verzoekers bereid zijn om de Nederlandse

taal aan te leren en het gegeven dat zij in België een vriendenkring hebben opgebouwd een

buitengewone omstandigheid zou zijn. Verzoekers tonen geenszins aan dat het voor hen omwille van

deze argumenten zeer moeilijk, dan wel onmogelijk is om een aanvraag vanuit hun land van herkomst in

te dienen. Een goede integratie en meer specifiek de kennis van het Nederlands en de aanwezigheid

van vrienden en kennissen op wie een beroep kan gedaan worden, kan een aanvraag om machtiging tot

verblijf via de reguliere procedure trouwens enkel eenvoudiger maken en dient dus in regel niet als een

buitengewone omstandigheid beschouwd te worden (RvS 24 oktober 2001, nr. 100.223; RvS 26

september 2008, nr. 186.535; RvS 20 oktober 2008, nr. 187.162). In casu lijkt de ingeroepen integratie

eerder een argument ten gronde te zijn.

Verzoekers blijven voorts in gebreke om aan te tonen waarom het loutere feit dat hun jongste kind in

België geboren is hen niet zou toelaten gebruik te maken van de procedure die vervat is in artikel 9 van

de Vreemdelingenwet.

Door een theoretische uiteenzetting te geven omtrent de draagwijdte van artikel 8 van het EVRM en te

stellen dat de bescherming die door deze verdragsbepaling geboden wordt ruimer is dan de

bescherming van het privé-,gezins- en familieleven tonen verzoekers evenmin aan dat een foutieve

invulling zou gegeven zijn aan het begrip “buitengewone omstandigheden”. Het is immers niet betwist
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dat de bestreden beslissing betrekking heeft op het volledige gezin en dus niet tot gevolg heeft dat

gezinsleden van elkaar gescheiden worden, de bestreden beslissing heeft ook niet tot gevolg dat het de

verzoekers onmogelijk gemaakt wordt om naar België af te reizen nadat zij voldaan hebben aan de

vereisten die voortvloeien uit de verblijfswetgeving. Verzoekers tonen daarnaast niet aan dat de door

hen opgebouwde sociale relaties voldoende zwaarwichtig zijn om onder het toepassingsgebied van

artikel 8 van het EVRM te vallen. Er blijkt derhalve geenszins dat het bestuur ten onrechte oordeelde dat

in casu de aangevoerde relaties niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM.

De voorgehouden miskenning van deze verdragsbepaling kan dan ook niet weerhouden worden.

Aangezien de bestreden beslissing geen inmenging uitmaakt ten aanzien van enig recht op een privé-,

gezins- en familiaal leven zoals voorzien in artikel 8, eerste lid van het EVRM diende het bestuur ook

geen toetsing aan de criteria vervat in artikel 8, tweede lid van het EVRM door te voeren.

Verzoekers geven nog aan dat zij afkomstig zijn uit Kabul en dat uit een rapport van de Secretaris-

generaal van de Verenigde Naties en uit een verslag van Human Rights Watch de onveilige toestand in

verscheidene districten in Afghanistan blijkt. Zij betogen tevens dat uit rechtspraak van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat de subsidiaire beschermingsstatus aan Afghanen die afkomstig

zijn uit onveilige gebieden kan worden toegekend (RvV 23 oktober 2007, nr. 2939; RvV 23 oktober

2007, nr. 2940). Door deze beschouwingen en gelet op het feit dat uit het neergelegde administratief

dossier blijkt dat de stukken waarnaar verzoekers in hun verzoekschrift verwijzen effectief niet werden

gevoegd bij hun initiële aanvraag om machtiging tot verblijf, weerleggen zij evenwel de argumentatie

van verweerder niet dat zij nalieten hun beweringen omtrent het risico op vervolging en de risico’s voor

hun leven te staven. Hun kritiek en hun uiteenzetting over de veiligheidssituatie in Afghanistan weerlegt

evenmin de argumentatie van verweerder dat zij zich om een verblijfsmachtiging aan te vragen,

overeenkomstig artikel 9, tweede lid van de Vreemdelingenwet slechts moeten wenden tot de Belgische

ambassade te Islamabad en dat zij niet aantonen dat zij hiertoe niet tijdelijk naar Pakistan zouden

kunnen gaan.

Verzoekers tonen geen schending van artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet of van artikel 8 van

het EVRM aan.

3.1.2. In wat kan beschouwd worden als een tweede onderdeel van hun middel stellen verzoekers dat

de bestreden beslissing het federaal regeerakkoord over regularisatie, zoals opgemaakt op 18 maart

2008, met de voeten treedt.

De Raad merkt op dat een regeerakkoord geen juridisch bindende norm is, doch slechts een overzicht

omvat van een aantal na te streven politieke doelstellingen. Het loutere feit dat een beslissing in strijd

zou zijn met een regeerakkoord kan dan ook niet leiden tot de vaststelling dat deze beslissing onwettig

is.

3.1.3. In zoverre verzoekers ook nog de schending van de artikelen 3 en 28 van het

Kinderrechtenverdrag aanvoeren, moet geduid worden dat deze artikelen wat de geest, de inhoud en de

bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat verdere

reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepalingen

zijn geen duidelijke en juridisch volledige bepalingen die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of

een strikt omschreven plicht om op een welbepaalde wijze te handelen, oplegt. Aan deze bepalingen

moet derhalve een directe werking worden ontzegd. Verzoekers kunnen daarom de rechtstreekse

schending van deze artikelen van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig inroepen (RvS 7 februari 1996,

nr. 58.032; RvS 1 april 1997, nr. 65.754; RvS 28 juni 2001, nr. 97.206, RvS 16 mei 2008, nr. 2707 (c)).

Het eerste middel is ongegrond.

3.2. In een tweede middel voeren verzoekers de schending aan van het motiveringsbeginsel en in het

bijzonder van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Zij

betogen dat een administratieve akte onwettelijk is wanneer deze niet formeel gemotiveerd is of
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wanneer deze geen pertinente bewijzen en aanvaardbare motiveringen ten gronde bevatten. Zij betogen

dat de motivering draagkrachtig moet zijn en dat de motivering uitgebreider moet zijn voor beslissingen

die op grond van een discretionaire bevoegdheid worden genomen. Tevens menen zij dat niet is

gemotiveerd waarom de door hen aangebrachte elementen geen buitengewone omstandigheden zijn en

stellen zij dat uit de motivering niet blijkt dat een duidelijke belangenafweging werd doorgevoerd.

3.2.1. Er dient te worden gesteld dat artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve

beslissingen met redenen worden omkleed en dat artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 voorziet dat de

motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten

grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn. Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft

tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de

redenen waarom de administratieve overheid deze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals

vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in

feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De Raad stelt vast dat de

bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op grond waarvan zij werd

genomen. Er wordt immers gesteld, met verwijzing naar artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet,

dat de door verzoekers aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen waardoor

zij hun aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone procedure, namelijk via

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

buitenland. Er wordt tevens uitvoerig toegelicht waarom de door verzoekers aangebrachte gegevens

niet weerhouden worden als buitengewone omstandigheden, zodat verzoekers niet kunnen gevolgd

worden in hun stelling dat de motivering eerder beperkt is en dat niet blijkt waarom de ingeroepen

omstandigheden niet als buitengewone omstandigheden beschouwd worden. De formele

motiveringsplicht heeft, in tegenstelling tot wat verzoekers lijken te veronderstellen niet tot gevolg dat het

bestuur bij het nemen van een beslissing een belangenafweging dient door te voeren en moet nagaan

en toelichten of een bestuursbeslissing niet strijdig is met de belangen van de rechtsonderhorige op wie

de beslissing betrekking heeft. Evenmin houdt de plicht tot uitdrukkelijke motivering in dat de

beslissende administratieve overheid de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet

vermelden. Zij dient dus niet “verder” te motiveren. Derhalve houdt de uitdrukkelijke motiveringsplicht

niet in dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing het waarom ervan dient te

vermelden (RvS 15 februari 2007, nr. 167.850; RvS 28 november 2006, nr. 165.197). De Raad besluit

derhalve dat verzoekers niet duidelijk maken op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hen bestreden beslissing is genomen

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het normdoel van de formele motiveringsplicht (RvS 26

maart 2002, nr. 105.103).

3.2.2. De uiteenzetting van verzoekers laat evenmin toe te concluderen dat de bestreden beslissing is

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de

appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid beschikt,

zodat ook geen schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangetoond.

Het tweede middel is ongegrond.

Verzoekers hebben geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van de

bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien november tweeduizend en negen

door:

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter,

dhr. G. DE BOECK, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. CAMU, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS Ch. BAMPS


