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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 4403 van 30 november 2007
in de zaak X/ IIde kamer

In zake:          X of X
  Xof X

Gekozen woonplaats: X

tegen :

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X of X en X of X, van onbepaalde nationaliteit, op 2 oktober 2007
hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen
van de beslissing van 22 augustus 2007 waarbij hun aanvraag om machtiging tot verblijf
onontvankelijk wordt verklaard en de beslissingen van 4 september 2007 waarbij hen het
bevel wordt gegeven het grondgebied te verlaten.

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 24 oktober 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21
november 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat H. VAN VRECKOM
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST :

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

1.1. Op 29 maart 2004 en 22 november 2006 dienen verzoekers aanvragen in om machtiging
tot voorlopig verblijf op grond 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 (Vreemdelingenwet).
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Op 22 augustus 2007 beslist de minister van Binnenlandse Zaken tot de onontvankelijkheid
van de aanvragen. Dit is de eerste bestreden beslissing die luidt als volgt:

“De aangehaalde elementen vormen geen uitzonderlijke 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. Het feit dat betrokkenen sinds 1999 (mijnheer X) en 2000 (mevrouw X) in België verblijven,
opleidingen volgen (mevrouw: Nederlands en schoonheidsverzorging), geïntegreerd zouden zijn,
vrijwilligerswerk verrichten, een groot sociaal netwerk hebben uitgebouwd en getuigenverklaringen
voorleggen, is op zich niet uitzonderlijk  en verantwoordt niet dat de aanvraag tot regularisatie op grond
van artikel 9 van de wet van 1980 in België wordt ingediend. Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts
voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het
land dienden te verlaten. De eerste asielaanvraag van mijnheer X werd op 26 juli 2000 geweigerd door de
dienst Vreemdelingenzaken. Hun gezamenlijke asielaanvraag werd afgesloten op 30 januari 2003 met
een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en staatlozen. Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven aan het bevel om het
grondgebied te verlaten en verbleven tot 22 november 2005 illegaal in België. Op die datum kregen
betrokkenen een tijdelijk  bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister geldig voor de duur van een
jaar. Vanaf 23 november 2006 verblijven betrokkenen dus weer illegaal in België. Uit langdurig illegaal
verblijf kunnen geen rechten worden geput met het oog op regularisatie. De duur van de eerste
procedure van mijnheer X – namelijk  iets meer dan zeven maanden voor de eerste procedure – 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. 89980 van 2 oktober 2000). Betrokkenen halen aan dat een terugkeer naar hun land van herkomst
onmogelijk  is omdat dat een schending zou inhouden van artikel 3 van het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens – betrokkenen zouden niet aanzien worden als staatsburgers van Letland en door
hun autoriteiten gediscrimineerd en vervolgd worden als staatlozen en omdat zij niet de nodige
documenten voor een terugreis bezitten. Ten eerste leggen betrokken gen enkel persoonlijk  bewijs voor
van de eventuele schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, noch
van de vermeende discriminatie en vervolging. Het asielrelaas van betrokkenen betreffende de
vermeende problemen in hun land van herkomst werd trouwens telkens bedrieglijk  bevonden door de
asielinstanties. Ten tweede legden betrokkenen tijdens hun gezamenlijke asielprocedure wel degelijk
internationale paspoorten voor, waaruit overigens blijk t dat betrokkenen, door zich uit te geven als X en
X voor de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, evenals voor de Letse autoriteiten, moedwillige de
Belgische autoriteiten hebben trachten te misleiden ten einde enerzijds het statuut van staatloze te
bekomen en anderzijds, op basis van dit statuut, verblijfsrecht af te dwingen. Ingevolge de
vaststellingen van poging tot identiteitsfraude heeft het departement echter op 25 oktober 2005 contact
opgenomen met de Letse autoriteiten ten einde te verifiëren of de genaamde Xs en X nog steeds
verblijfsrecht hebben in Letland. Op 27 oktober 2005 (door de secretaris Andra Baltmane) en op 1
december 2005 (door de derde secretaris Peteris Podvinskis) heeft de Letse ambassade per schrijven
bevestigd dat betrokkenen recht hebben op verblijf te Letland. Bijgevolg kunnen betrokkenen zich niet
beroepen op hun statuut van staatloze noch op de bewering dat zij niet de nodige documenten bezitten
ten einde hun aanvraag in België in te dienen. Derhalve verhindert niets betrokkenen terug te keren naar
hun land van herkomst en eventueel ginder een aanvraag in te dienen volgens artikel 9, alinea 2 van de
wet van 15 december 1980”.

1.2. Op 4 september 2007 wordt aan verzoekers het bevel gegeven het grondgebied te
verlaten. Dit zijn de overige bestreden beslissingen, die luiden als volgt:

“De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er
niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (artikel 7, alinea 1, 2° van de wet
van 15 december 1980).”

2. Onderzoek van het beroep.
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2.1. In een enig middel voeren verzoekers een manifest gebrek aan motivering en kennelijke
appreciatiefout aan. Ze voeren de schending aan van de artikelen 9, derde lid en 62 van de
Vreemdelingenwet, de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
formele motivering van bestuurshandelingen, het artikel 3 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de  Rechten van de mens en de Fundamentele Vrijheden (E.V.R.M.). en
van het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur. Ze betogen dat de tegenpartij
overgaat tot een verkeerde interpretatie van het begrip “buitengewone omstandigheden” en op
onterechte wijze zomaar de integratie van de tafel veegt voor de beoordeling van de
ontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot verblijf. De tegenpartij is verplicht om alle
elementen die zijn aangehaald in de aanvraag om machtiging tot verblijf te onderzoeken, wat
in casu niet is gebeurd. De erkenning van een recht op verblijf is een kwestie die moet
worden onderzocht ten gronde en niet in het kader van de ontvankelijkheid van een aanvraag
om machtiging tot verblijf, gebaseerd op uitzonderlijke omstandigheden. Ze betogen verder
dat ze niet ter kwade trouw zijn en dat de tegenpartij tevergeefs poogt aan te halen dat de
verschillende schrijfwijzen van hun namen zouden duiden op verschillende identiteiten. Deze
verschillende schrijfwijzen zijn te wijten aan misverstanden en vertaalfouten en hebben
helemaal niets te maken met een beweerde wil van de eisers om de Belgische autoriteiten te
misleiden. Het stemt niet overeen met de werkelijkheid dat eisers het statuut van staatloze
zouden hebben verkregen op basis van een valse identiteit, nu de attesten die zijn verkregen
van de autoriteiten van Letland en Rusland afgeleverd zijn op basis van identiteitsdocumenten
die ze ook aan de Belgische asielinstanties hebben voorgelegd, met name hun
geboorteakten, huwelijksakte en paspoorten. Verzoekers betogen dat op geen enkele wijze uit
hun documenten of uit de brief van 27 oktober 2005 van de ambassade van Letland blijkt dat
zij een verblijfsrecht hebben in Letland. Het enige echte bewijskrachtige document afgeleverd
door de Letse autoriteiten betreffende het statuut van verzoekers is het schrijven van 17 april
2004 dat zij zelf hebben neergelegd en op basis waarvan zij het statuut van staatloze hebben
bekomen, zodat er moet worden aanvaard dat dit document bewijskracht heeft die erkend is
door de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt. Het komt niet toe aan de tegenpartij om het
statuut van staatloze van verzoekers te betwisten omdat dit statuut is erkend door de
bevoegde Belgische autoriteiten. De tegenpartij moet enkel nagaan in welke mate dit statuut
van staatloze en alle andere elementen ingeroepen in het kader van de aanvraag om
machtiging tot verblijf kunnen leiden tot een regularisatie van het verblijf van de eisers.

2.2. Verzoekers laten na in concreto te duiden welk algemeen beginsel van behoorlijk bestuur
is geschonden, zodat er wat dit onderdeel betreft geen sprake is van een middel.

De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde
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 ze
heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te
stellen waarover hij beschikt. De artikelen 1 tot en met 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 beslissingen geven duidelijk de
motieven aan op grond waarvan zij zijn genomen. In de motivering van de bestreden
beslissingen, zoals hierboven al vermeld, wordt vastgesteld dat de door hen aangehaalde
elementen geen buitengewone omstandigheid vormen waarom zij hun 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 en dat zij langer in het Rijk verblijven dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde
termijn of er niet in slagen het bewijs te leveren dat zij deze termijn niet overschreden hebben.
Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te
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begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen
derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht.

Artikel 9, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(Vreemdelingenwet) bepaalt als algemene regel dat een machtiging om langer dan drie
maanden in het Rijk te verblijven door een vreemdeling moet worden aangevraagd bij de
Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats
van oponthoud in het buitenland. Luidens het derde lid van deze bepaling, kan in
buitengewone omstandigheden het hem evenwel worden 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,
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 onontvankelijk worden verklaard;
- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen
langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde
minister over een ruime appreciatiebevoegdheid;

De aanvrager heeft de plicht om 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.
Verzoekers hebben echter in hun aanvragen zelf geen onderscheid gemaakt tussen de
elementen bedoeld voor het ontvankelijkheids- en gegrondheidonderzoek.

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

Het door verzoekers aangevoerde element “integratie” werd behandeld in de bestreden
beslissing. Verzoekers maken met hun betoog niet aannemelijk dat het bestuur op kennelijk
onredelijke wijze heeft besloten dat hun integratie geen buitengewone omstandigheid vormt.

Uit het administratief dossier blijkt dat het bestuur bij schrijven van 25 oktober 2005 aan de
ambassade van Letland de vraag richtte of “X” en “X” verblijfsrecht hebben in Letland. Uit het
administratief dossier blijkt dat de ambassade van Letland bij schrijven van 1 december 2005
uitdrukkelijk bevestigt dat “Xs” en “X” de status van “niet-burgers” hebben in Letland maar er
zonder enige beperkingen recht op verblijf hebben. Het bestuur kwam derhalve op basis van
het schrijven van de Letse ambassade van 1 december 2005 in een determinerend motief op
kennelijk redelijke wijze tot de conclusie dat betrokkenen zich niet kunnen beroepen op hun
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statuut van staatloze ten einde hun aanvraag in België in te dienen. De bewering van
verzoekers dat hun statuut van staatloze in de bestreden beslissing wordt betwist, mist
derhalve feitelijke grondslag.

Verzoekers maken niet aannemelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken op kennelijke
onredelijke wijze hun aanvraag onontvankelijk heeft verklaard door te besluiten dat de
aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen.

Wat de schending van artikel 3 van het E.V.R.M. betreft, moeten verzoekers doen blijken dat
er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land
waarnaar zij mogen worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico lopen te worden
blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. Zij moeten deze beweringen staven
met een begin van bewijs. Zij moeten concrete, op hun 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 E.V.R.M. Een eventualiteit dat
artikel 3 E.V.R.M. kan worden geschonden volstaat op zich niet (R.v.St., nr. 105.233 van 27
maart 2002; R.v.St., nr. 105.262 van 28 maart 2002; R.v.St., nr. 104.674 van 14 maart 2002;
R.v.St., nr. 120.961 van 25 juni 2003; R.v.St., nr. 123.977 van 8 oktober 2003).

Het enig middel is ongegrond.

3. Uit voorgaande blijkt dat de zaak slechts korte debatten heeft vereist. De verzoekende partij
heeft geen middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden 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 :

Enig artikel.

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig november tweeduizend en
zeven door:

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. P. BAEKELANDT, toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 P. BAEKELANDT.    M. MILOJKOWIC.


