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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 5095 van 17 december 2007
in de zaak RvV X / II

In zake: 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, van Servische nationaliteit, op 25 oktober 2007 heeft
ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de
beslissing van 24 juli 2007 waarbij een 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 de nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 21 november 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5
december 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DE LIEN, die loco advocaat R. JESPERS
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoeker dient op 20 april 2002 en 8 november 2005 een aanvraag om machtiging tot verblijf
in. Op 24 juli 2007 beslist de minister van Binnenlandse Zaken tot onontvankelijkheid van de
aanvraag. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“De aangehaalde elementen vormen geen uitzonderlijke 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. De bewering dat betrokkene geïntegreerd is; diverse talen, waaronder de drie landstalen,
spreekt; een Belgisch rijbewijs heeft; een werkbelofte voorlegt; zaalvoetbal speelt; diverse
aanbevelingsbrieven voorlegt en een ruime kennissen- en vriendenkring heeft, is op zich niet
uitzonderlijk  en verantwoordt niet dat de aanvraag tot regularisatie op grond van artikel 9 van de wet van
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15 december 1980 in België wordt ingediend. Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd
toegestaan in het kader van zijn asielaanvraag en dat hij bij een negatieve beslissing het land zou
dienen te verlaten. De duur van de asielprocedure (namelijk  iets meer dan 2 jaar en 3 maanden) was niet
van die aard dat ze als onredelijk  lang kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere
behandelingsprocedure is, geeft aan betrokkene ipso facto geen recht op verblijf (Raad van State,
arrest nr. 89.980 van 2 oktober 2000). Betrokkene vroeg op 17 december 1998 in België asiel aan. Deze
asielaanvraag werd op 26 maart 2001 afgesloten met een bevestigende beslissing van weigering van
verblijf door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, hem betekend op 28
maart 2001. Betrokkene verkoos geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en
verblijft sindsdien illegaal in België. Uit dit langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden
met het oog op regularisatie. De elementen met betrekking tot de regularisatie kunnen het voorwerp
uitmaken van een eventueel onderzoek conform artikel 9, al. 2 van de wet van 15 december 1980. Wat
de vermeende schending van artikel 3 van het EVRM betreft, de bescherming verleend via artikel 3 van
het EVRM zal slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing 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. Bovendien dient hij zich niet te begeven naar een
ander land dan het land van herkomst aangezien België een diplomatieke vertegenwoordiging heeft in
Servië. Het feit dat er in Kosovo geen Belgische diplomatieke post aanwezig is, kan niet aanzien worden
als een buitengewone omstandigheid, aangezien betrokkene zich dient te wenden tot de Belgische
ambassade te Belgrado om een aanvraag om machtiging tot verblijf conform artikel 9, alinea 2 van de
wet van 15 december 1980 in te dienen. De bewering dat hij zich niet kan wenden tot de Belgische
ambassade te Belgrado aangezien deze op Servisch grondgebied ligt en hij net gevlucht is voor de
Serviërs, kan evenmin weerhouden worden als een buitengewone omstandigheid. De problemen in zijn
land van herkomst hebben reeds het voorwerp uitgemaakt van een diepgaand onderzoek in het kader
van de asielaanvraag. Deze aanvraag werd afgewezen, hoger genoemde problemen kunnen derhalve niet
meer worden aanvaard als buitengewone omstandigheden om de aanvraag in toepassing van artikel 9
van de wet van 1980 in België in te dienen. De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. Wat
het inroepen van artikel 8 van het EVRM betreft, dit artikel is hier niet van toepassing daar betrokkene
niet aantoont dat er nog andere familieleden van hem in België verblijven. Gewone sociale relaties vallen
niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. Bovendien staat de verplichting om terug te
keren naar het land van herkomst om daar machtiging tot verblijf te vragen niet in disproportionaliteit ten
aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. Tot slot, wat de verwijzing naar de wet van 22
december 1999 betreft; 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 artikel 9 van de
wet van 1980.”

2. Onderzoek van het beroep.

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 9 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), van artikel 2, §1 en 4 van het
ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister,
inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen. Hij betoogt dat de beslissing werd genomen door attaché W.G. en dat het
ministerieel besluit noch enig ander besluit voorziet in de overdracht van bevoegdheid van de
minister aan een attaché. Bij een beslissing omtrent de aanvraag om machtiging tot verblijf
kan de bevoegdheid worden overgedragen aan de beambten van de dienst
Vreemdelingenzaken die titularis zijn van een graad die minstens in rang 10 is ingedeeld.
Verzoeker stelt dat attaché W.G. geen beambte titularis is van een graad die minstens in rang
10 is ingedeeld.

2.1.2. De bestreden beslissing is ondertekend door attaché K.M. en niet door attaché W.G.
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Artikel 2, §1 iuncto artikel 4 van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie
van bevoegdheid van de minister, inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt welke ambtenaren gemachtigd zijn
voor de toepassing van artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet. Dit zijn de beambten
van de dienst Vreemdelingenzaken die titularis zijn van een graad die minstens in rang 10 is
ingedeeld.

Uit de gezamenlijke lezing met het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de
loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel blijkt dat de ambtenaren van de dienst
Vreemdelingenzaken van niveau A gemachtigd zijn voor de beslissingen op grond van artikel
9, derde lid van de Vreemdelingenwet (R.v.St., nr. 159.913, 12 juni 2006).

Verzoeker betwist niet dat K.M. een ambtenaar is van de dienst Vreemdelingenzaken. Gelet
op haar titel “attaché” is zij een ambtenaar van niveau A en is zij bijgevolg gemachtigd om de
bestreden beslissing te nemen. Het eerste middel is ongegrond.

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 9, derde lid en
62 van de Vreemdelingenwet, artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van de artikelen 3 en 8 van het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM). Hij
betoogt in een eerste onderdeel dat hij niet kan uitmaken of de aangehaalde elementen in
aanmerking werden genomen als buitengewone omstandigheden omdat de dienst
Vreemdelingenzaken stelt dat de in de aanvraag vermelde motieven “op zich niet uitzonderlijk
zijn” en de begrippen uitzonderlijk en buitengewoon verschillend zijn van elkaar. Door het
begrip buitengewoon te vervangen door het begrip uitzonderlijk heeft de dienst
Vreemdelingenzaken een foutieve toepassing gemaakt van artikel 9, derde lid van de
Vreemdelingenwet. Verzoeker betoogt in een tweede onderdeel dat een loutere verwijzing
naar de asielprocedure ten zeerste onvoldoende is om te besluiten tot het feit dat er geen
sprake kan zijn van buitengewone omstandigheden. De dienst Vreemdelingenzaken heeft
blijkbaar geen weet van de gespannen situatie tussen Kosovo en Servië. Verzoeker stelt dat
hij expliciet heeft verwezen naar zijn asieldossier waarvan hij wenste dat de dienst
Vreemdelingenzaken dit zou beoordelen in het licht van artikel 3 EVRM. De verwerende partij
is er niet in geslaagd een risico op een schending van artikel 3 EVRM te weren. De dienst
Vreemdelingenzaken beseft niet dat Kosovaren in Servië niet welkom zijn. Kosovo is geen
onafhankelijke staat maar een gebied dat onder controle van de Verenigde Naties staat. Er
kan niet zonder meer gesteld worden dat een Kosovaar naar Servië kan gaan om de
aanvraag aldaar in te dienen. Het Commissariaat-generaal ging er bij zijn beoordeling vanuit
dat verzoeker kon terugkeren naar Kosovo en niet naar Servië.

2.2.2. Verzoeker laat na te duiden op welke wijze artikel 8 van het EVRM is geschonden zodat
er, wat dit onderdeel betreft, geen sprake is van een middel.

De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 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 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 geeft duidelijk de
motieven aan op grond waarvan de beslissing is genomen. In de motivering van de bestreden
beslissing, zoals hierboven al vermeld, wordt vastgesteld dat de aangehaalde elementen
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geen buitengewone omstandigheid vormen 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.
Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te
begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is 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.

Uit het feit dat in de bestreden beslissing de begrippen “uitzonderlijk” en “buitengewoon” door
elkaar worden gebruikt, terwijl de beslissing is genomen op basis van artikel 9, derde lid van
de Vreemdelingenwet, kan worden afgeleid dat het bestuur negligent heeft gehandeld doch
niets anders heeft bedoeld dan “buitengewone omstandigheden” in de zin van voornoemde
bepaling.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de minister van Binnenlandse Zaken het aangehaalde
element “dat er geen diplomatieke vertegenwoordiging van België aanwezig is in Kosovo” en
dat “het niet van verzoeker kan gevraagd worden om een aanvraag in te dienen bij de
Belgische ambassade te Belgrado aangezien dit Servisch gebied is en de Serviërs juist de
mensen zijn voor wie hij (is) gevlucht” heeft onderzocht, doch hierbij van oordeel is dat deze
“problemen in zijn land van herkomst reeds het voorwerp (hebben) uitgemaakt van een
diepgaand onderzoek in het kader van de asielaanvraag”. Gelet op het feit dat de
asielaanvraag van verzoeker werd afgesloten door de bevestigende beslissing van weigering
van verblijf van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 26
maart 2001, kan deze verwijzing van de minister van Binnenlandse Zaken niet als kennelijk
onredelijk worden beschouwd (R.v.St., nr. 169.820, 5 april 2007). De bewering van verzoeker
dat de Commissaris-generaal er bij zijn beoordeling vanuit ging dat hij kon terugkeren naar
Kosovo en niet naar Servië, mist feitelijke grondslag. Volledigheidshalve kan worden vermeld
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dat het beroep dat bij de Raad van State werd ingediend tegen deze beslissing werd
verworpen bij arrest 121.454 van 9 juli 2003.

Uit de bestreden beslissing blijkt bovendien dat de minister van Binnenlandse Zaken een
afweging in het licht van artikel 3 van het EVRM heeft gemaakt. Wat de schending van artikel
3 van het EVRM betreft, moet verzoeker doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige
gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land waarnaar hij mag worden
teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of
mensonterende behandeling. Hij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Hij
moet concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering
of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk
uit te maken op artikel 3 EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 EVRM kan worden geschonden
volstaat op zich niet (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). Verzoeker maakt niet aannemelijk dat het bestuur op
kennelijk onredelijke wijze heeft beslist dat hij zich dient te wenden tot de Belgische
ambassade te Belgrado.

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken op kennelijk
onredelijke wijze de aanvraag onontvankelijk heeft verklaard door te besluiten dat de
aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen. Het tweede middel is
niet gegrond.

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 zeventien december tweeduizend
en zeven door:

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

dhr. P. BAEKELANDT, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 P. BAEKELANDT M. MILOJKOWIC
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