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nr. 198 680 van 25 januari 2018

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. LUYTENS

Lakenselaan 53

1090 BRUSSEL

tegen:

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie

en Administratieve Vereenvoudiging.

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn en die als minderjarige

wordt vertegenwoordigd door zijn voogd X, op 17 oktober 2017 heeft ingediend om de schorsing van de

tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 1 september 2017 tot

afgifte van een bevel tot terugbrenging (bijlage 38).

Gezien titel Ibis, 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 en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 13 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14

december 2017.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar voogd en haar advocaat L. LUYTENS en

van advocaat E. WILLEMS, 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. Verzoeker komt op 5 oktober 2015 het Belgische grondgebied binnen.

1.2. De heer R.V.D.W. wordt op 5 november 2015 door de Dienst Voogdij aangewezen als voogd van

verzoeker.

1.3. De heer R.V.D.W. dient ten behoeve van verzoeker op 19 november 2015 een asielaanvraag in,

waarbij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 2 februari 2016 een

beslissing heeft genomen tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus .
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1.4. De voogd dient op 7 november 2016 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van de

artikelen 61/14 tot 61/25 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).

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging

neemt op 1 september 2017 een beslissing tot afgifte van een bevel tot terugbrenging. Deze beslissing,

die op 19 september 2017 aan de voogd ter kennis wordt gebracht, luidt als volgt:

“[…] Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

In uitvoering van de beslissing van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft of van zijn gemachtigde,

wordt aan […]

bevel gegeven de persoon die verklaart te heten […]

binnen dertig dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar hij gekomen is.

REDEN VAN DE MAATREGEL:

Artikel 7, alinea 1, 1° van de wet van 15 december 1980, vervangen door de wet van 15 juli 1996:

betrokkene is niet in het bezit van de vereiste documenten om in het Rijk te verblijven. Betrokkene is

noch in het bezit van een paspoort, noch van een visum. Uit illegaal verblijf kan op generlei wijze enig

recht geput worden.

Betrokkene is aangekomen op 05/10/2015. Na signalement als NBMV aan de Dienst Voogdij, werd hem

een voogd toegewezen op 05/11/2015. Hij diende een asielaanvraag in op 19/11/2015. Op 02/02/2016

heeft het CGVS de vluchtelingenstatus alsook de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. Nadat hij

na aankomst enkele maanden in een OC verbleef, woont hij sinds 08/01/2016 bij een pleeggezin, het

gezin […].

Op 07/11/2016 heeft de voogd een aanvraag ingediend voor de toepassing van artikel 61/14 en

volgende van de wet va n 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied» het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de artikelen 110 sexies tot 110 decies van het

Koninklijk Besluit van 8/10/1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen. In zijn aanvraag stelt de voogd dat betrokkene gevlucht is omwille

van problemen thuis. Zijn vader drinkt overmatig veel en werd dan agressief. De thuissituatie werd

ondraaglijk waarop hij beslist heeft om naar België te komen. Inmiddels is hij ingeschreven in het eerste

leerjaar van de tweede graad ASO Wetenschappen. Bij zijn aanvraag voegt de voogd volgende

documenten toe: een kopie van het familiecertificaat, alsook een inschrijvingsbewijs en schoolattest,

plaatsingsattest, documenten pleegzorg Vlaanderen, beslissing voogdtoewijzing, beschikking

vredegerecht.

Gelet op artikel 61/15 van de wet van 15/12/1980 en de bepalingen onder artikel 110 septies van het

Koninklijk Besluit van 8/10/1981, werd betrokkene samen met zijn voogd uitgenodigd voor een gehoor

op 25/11/2016. Tijdens dit gehoor verklaart betrokkene dat zijn vader te veel alcohol dronk, veel ruzie

maakte en zijn moeder sloeg. Hij (alsook zijn zussen) werd (en) ook geslagen maar niet zoals zijn

moeder. Er werd bij weten van betrokkene door niemand hulp gevraagd of beroep gedaan op een

organisatie voor hulp. Betrokkene kon de situatie niet meer aan en is vertrokken zonder medeweten van

zijn ouders; Sinds zijn vertrek heeft hij contact met zijn moeder en zussen; niet met zijn vader.

Betrokkene wil niet meer terug naar Albanië omdat hij nu al een jaar in België zit, naar school gaat en de

problemen die hij had in Albanië nu niet meer heeft. Hij heeft een rustig leven. Hij wil studeren en naar

de universiteit gaan. Betrokkene stelt dat hij een paspoort had maar hij heeft het verloren. Hij geeft nog

zijn geboorteakte alsook zijn diploma laatste jaar middelbaar af.

Betrokkene werd op 23/12/2016 m toepassing van artikel 61/18 van de wet van 15/12/1980 in het bezit

gesteld van een attest van immatriculatie voor een periode van 6 maanden en dit m.o.o. verdere

opzoekingen teneinde de duurzame oplossing te kunnen bepalen. Bureau MINTEH heeft contact

opgenomen met de diplomatieke post in Albanië met de vraag een onderzoek ter plaatse te voeren naar

zijn familiale situatie (di. aanvraag FA-Family Assessment). Een antwoord met de resultaten van de

gevoerde enquête werd ons overgemaakt, (zie eveneens vertaling dd 02/06/2017 in het elektronisch

dossier van betrokkene).Een ambtenaar van het Regionaal Bureau van de Sociale Overheidsdienst
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Shköder gelast met het onderzoek, heeft een gesprek gehad met het gezin X. alsook met de

gemeenschapsadministrator en de sociaalwerkster gemeente K..

De woning werd bezocht, het inkomen wordt toegelicht (reguliere tewerkstelling vader, echter

onvoldoende (vader kan ook niet meer werken gezien hij mankt)-moeder werkloos), de zussen van

betrokkene zijn goede studenten. Betrokkene is weggegaan zonder medeweten van zijn ouders; getuige

van discussie tussen de ouders omwille van de sociaal financiële moeilijkheden. Dit is een stresserende

situatie voor de kinderen. Uit de contacten die de onderzoekers hadden ter plaatse met de sociale

werkers van de gemeente K. en de buren werd echter bevestigd dat er geen geweld is in deze familie

(geen druggebruik of alcoholgebruik). Er is geen reden om te denken dat er een gevaar zou zijn voor het

kind. De familie zou ook niet willen dat een ander kind vertrekt en zijn altijd bereid het kind op te vangen

en op te wachten. Ze zijn akkoord met een terugkeer. Er wordt daarnaast een overzicht gegeven van de

instanties waarop men eventueel beroep zou kunnen doen bij terugkeer. De omgeving indien hij

terugkeert is geschikt en veilig voor het kind. De condities zijn echter onvoldoende maar het gezin zelf

kan voldoende zorg bieden. Het sterke punt is de band ouder-kind, liefde voor het kind. De uitdagingen,

zwakheden zijn: gebrek aan woning/eigendom van de familie, sociaal economische moeilijkheden van

de familie en de werkloosheid van de moeder.

Een bijkomend onderhoud werd vervolgens georganiseerd op 07/07/2017 met betrokkene en zijn voogd

teneinde het resultaat van het gevoerde FA toe te lichten en te bespreken (zie weergave hiervan in

synthesedocument telefoongesprek dd. 18/07/2017). Een schrijven hieromtrent werd eveneens

overgemaakt aan de voogd op 20/07/2017.

Op 09/08/2017 deelt de voogd mee dat hij dit alles besproken heeft met de pleegouders en betrokkene.

Zij zullen dit onderling bediscuteren en hun opmerkingen, toelichtingen en/of standpunt meedelen. De

voogd had toen nog mets mogen ontvangen.

Echter de Dienst Vreemdelingenzaken beschikt over voldoende elementen die toelaten een beslissing te

nemen met betrekking tot de duurzame oplossing en acht het onderzoek, waarvan sprake m artikel

61/19, afgesloten.

Aldus, rekening houdend met en op basis van een grondige analyse van alle elementen m het dossier,

de verklaringen van betrokkene, de bekomen informatie tijdens het gehoor en na het uitvoeren van een

FA en de bespreking hiervan, kan men niet stellen dat de duurzame oplossing voor betrokkene

noodzakelijk in België ligt. Artikel 61/17 van de wet van 15/12/1980 stelt immers de vrijwaring van

eenheid van gezin voorop. Er zijn op heden onvoldoende redenen die toelaten dit principe in twijfel te

trekken. Conform Artikel 61/14-2° van de wet van 15/12/1980 kan de duurzame oplossing bestaan uit

een terugkeer naar het land van herkomst met garanties op adequate opvang en verzorging hetzij door

de ouders, hetzij door andere volwassenen, hetzij door overheidsinstanties of met-gouvernementele

organisaties. Laat het duidelijk zijn dat er op dit ogenblik nog steeds mogelijkheid op opvang en

verzorging aanwezig is in Albanië en dit in het kerngezin.

Zij zijn geïdentificeerd en gelokaliseerd (zie resultaat FA en vertaling aanwezig in het elektronisch

dossier) en, zo blijkt na onderzoek ter plaatse (zie resultaat FA), steeds bereid om betrokkene op te

vangen.

Daar waar betrokkene verklaard heeft als dat er geweld zou zijn in het gezin door de vader, wordt dit

geenszins bevestigd door het gevoerde onderzoek in Albanië. In tegendeel de evaluator acht de band

ouder-kind, liefde voor het kind, het sterke punt voor dit gezin. Ook de sociale werkers van de gemeente

K. en de buren bevestigen dat er geen geweld is in deze familie. Evenmin is er een reden om te denken

dat er drug - of alcoholgebruik is in dit gezin.

Uit het FA en het bijhorende verslag blijkt duidelijk dat het vertrek van betrokkene te verklaren valt door

de spanningen in het gezin omwille van de socio-economische situatie ter plaatse. Men kan aannemen

dat de levenstandaard van dit gezin in Albanië met dezelfde is als deze in België̈ en dat zij het financieel

met breed hebben maar dit alles is op zich onvoldoende om te stellen dat de enige mogelijke duurzame

oplossing voor betrokkene in België ligt en met in Albanië. Een scheiding van betrokkene van zijn gezin

kan met om die redenen gemotiveerd worden (wij verwijzen hierbij naar artikel 9 en 10 van het IVRK).

Het is nog steeds de verantwoordelijkheid van de ouders zelf om hun zoon te steunen, verder op te

voeden en in te staan voor diens verdere opvang en verzorging ; zoals zij dit op heden nog steeds doen

voor zijn zussen. Hun socio-economische situatie ontslaat hen geenszins van deze verantwoordelijk-

heid.

Wij verwijzen bij dit alles naar het arrest van de RVV 165950 van 08/05/2015 dat oa. stelt: "socio-

economische overwegingen op zich zijn onvoldoende om te leiden tot het scheiden van ouders van hun
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kind1' Een terugkeer naar Albanië betekent ook geen schending van artikel 3 IVRK. Opnieuw m

bovenvermeld arrest stelt de RVV dat dit artikel (en haar general comments) met kan gelezen worden

als zijnde * voorop te stellen dat de socio-economische ontwikkeling meer in het belang wordt geacht

dan gezinshereniging met ouders in een minder ontwikkeld land\ "Wij willen hierbij nog aanvullen met:

Arrest RVV 165950 van 08/05/2015; ' Waar de verzoekende partij nog betoogt dat artikel 61/14 van de

Vreemdelingenwet niet uitsluit dat economische elementen in overweging worden genomen bij het

bepalen van de duurzame oplossing gaat zij voorbij aan het eerste streepje van deze bepaling dat

uitdrukkelijk de gezinshereniging als duurzame oplossing vooropstelt overeenkomstig de artikelen 9 en

10 van het IVRK, in het land waar de ouders zich legaal bevinden In dit verband kan niet gelezen

worden dat socio-economische omstandigheden dienen te worden afgewogen alvorens de

gezinshereniging bij de ouders in het land van oorsprong als duurzame oplossing te voorzien.'

Via het FA blijkt betrokkene overigens de enige van zijn gezin te zijn die emigreerde omwille van de

hierboven verklaarde redenen. Zijn zussen verblijven nog steeds in Albanië en zijn daarentegen goede

studenten, hoewel zij verkeerden in dezelfde situatie. Het aldus aanhalen van deze gezinssituatie en de

overtuiging dat hier in België̈ de noden van betrokkene wel zullen vervuld worden, is aldus geen

verantwoording voor zijn migratieproject naar België̈, noch een gegronde reden dat de duurzame

oplossing zich noodzakelijk hier in België̈ zou situeren.

De ambtenaar van de Sociale overheidsdienst gelast met het onderzoek heeft de familie van betrokkene

duidelijk gewezen op het bestaan en de aanwezigheid van diensten en organisaties waarop men kan

beroep doen; deze laatste kunnen o.a.eveneens emotionele en psychologische ondersteuning bieden

aan het gezin en monitoring in geval van een terugkeer. Er wordt op heden met aangetoond noch

bewezen dat m het verleden desgevallend hulp en bijstand gezocht werd voor de aangehaalde

problemen, en dit in eerste instantie in Albanië, en dat deze met verkregen

werd. Hierbij kunnen wij ook verwijzen naar rechtspraak van het Commissariaat Generaal voor

Vluchtelingen en Staatlozen waarin zij de nieuwe politiewet in Albanië aanhalen, de reeds 159

opgestarte "child protection units" en de wijziging van de strafwetgeving in functie van bescherming van

vrouwen en kinderen. Er wordt hierin duidelijk gesteld dat de Albanese autoriteiten in geval van

eventuele problemen aan alle onderdanen voldoende bescherming kan bieden en maatregelen kan

nemen.

Daarnaast, dient men ook te stellen dat de specifieke bepalingen overeenkomstig de artikelen 61/14 tot

61/25 van de wet van 15/12/1980 laten toe een tijdelijke machtiging tot verblijf toe te kennen aan de

met-begeleide minderjarige vreemdeling indien de duurzame oplossing het verblijf in België̈ is. Nergens

voorzien deze bepalingen een toekenning van een tijdelijk verblijf m.o.o. het volgen van een opleiding,

nochm.o.o. betere toekomstperspectieven. Hiervoor dienen de geijkte procedures gevolgd te worden

zoals daartoe voorzien in de wet van 15/12/1980.

Rekening houdend met al hetgeen hier aan voorafgaat en conform artikel 61/19 in de wet van

15/12/1980, bestaat de duurzame oplossing niet in België en stelt de Dienst Vreemdelingenzaken dan

ook een spoedige terugkeer naar Albanië voorop waar hij kan herenigd worden met zijn moeder, zussen

en de rest van het gezin.

In het kader van een vrijwillige terugkeer, kan uw pupil bovendien steeds beroep doen op de

verschillende programma's van terugkeer en reïntegratie van een organisatie zoals de IOM, Caritas en

Fedasil. In dit geval, en op basis van een terugkeerdossier, kan de bijlage 38 verlengd worden

gedurende de termijn noodzakelijk voor de […]”’

Dit is de bestreden beslissing.

2. Over de ontvankelijkheid

Er kan – zoals de Raad tot treurnis toe dient te herhalen – verzoeker geen belang worden ontzegd bij

het thans voorliggende beroep om reden dat het bestreden bevel tot terugbrenging volgens verweerder

werd gegeven op grond van een gebonden bevoegdheid die voortvloeit uit de toepassing van artikel 7,

eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. Immers bepaalt de eerste zin van artikel 7 van de

Vreemdelingenwet ,“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag

(…)”. Er mag dus geen bevel worden gegeven of het bevel mag niet ten uitvoer worden gelegd wanneer

dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder artikel 3 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) waarvan de schending in casu wordt aangehaald. De aangevoerde schending dient te worden
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onderzocht. Waar verweerder stelt dat verzoeker geen schending aannemelijk maakt van artikel 3 van

het EVRM, loopt hij vooruit op het onderzoek van dit middel door de Raad zodat op basis hiervan niet tot

de onontvankelijkheid van het beroep kan worden besloten. Daarenboven vormt de bestreden beslissing

tevens een antwoord op de door de voogd van verzoeker geïnitieerde verblijfsaanvraag op grond van de

artikelen 61/14 tot 61/25 van de Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing omvat derhalve meer dan

een loutere vaststelling dat verzoeker zich bevindt in de situatie van artikel 7, eerste lid, 1° van de

Vreemdelingenwet. Elk redelijk mens ziet in dat verzoeker wel degelijk belang heeft om op te komen

tegen een beslissing waarbij zijn verblijfsaanvraag negatief werd beoordeeld. Verwerende partij kan

bezwaarlijk van de Raad verwachten dat hij haar volgt in haar denkpatroon dat een vreemdeling wel een

verblijfsaanvraag kan indienen op grond van de artikelen 61/14 tot 61/25 van de Vreemdelingenwet,

doch geen belang heeft bij het bestrijden van een beslissing die deze verblijfsaanvraag ongunstig

beoordeelt.

De exceptie van onontvankelijkheid van het beroep, opgeworpen in de nota met opmerkingen, kan dan

ook niet worden aangenomen.

3. Onderzoek van het beroep

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn.

3.1. Verzoeker voert, in wat kan worden beschouwd als een enig middel, een schending aan van de

artikelen 1 tot 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, van de artikelen 61/14 tot en met 61/25, 62 en 74/13 van de Vreemdelingenwet,

van artikel 3 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 Kinderrechten-

verdrag), van artikel 3 van het EVRM, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidbeginsel.

Tevens betoogt hij dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout.

Hij verstrekt volgende toelichting bij zijn middel:

“[…] Doordat de bestreden beslissing een uitspraak poneert, namelijk dat de duurzame oplossing voor

de minderjarige in Albanië ligt, zonder hierbij rekening te houden met het standpunt van de minderjarige.

Dat zij zich uitsluitend baseert op de verklaringen van de evaluator die achteraf een "onderzoek" heeft

gevoerd en zich daarbij baseert op inlichtingen van buren, officiële instanties en/of van verzoekers

ouders.

Doordat zij het geweld en de spanning binnen het kerngezin en ook jegens verzoeker voor onbestaand

houdt en er bijgevolg ook geen rekening mee houdt.

Doordat zij stelt dat uitsluitend redenen van socio-economische aard verzoeker ertoe brachten Albanië

te verlaten en er momenteel van verwijderd te willen blijven.

Terwijl verzoeker steeds verklaard heeft de spanningen en het geweld die met het alcoholgebruik van

zijn vader gepaard gingen, te zijn ontvlucht; dat hij inderdaad aangaf dat hieromtrent nooit aangifte werd

gedaan en dat het geweld intrafamiliaal was, waarbij vooral ook zijn moeder het slachtoffer was.

Terwijl het voor zich spreekt dat de auteur van het geweld dit niet openlijk zal toegeven en zichzelf aldus

in diskrediet zou brengen. Terwijl het zogezegde antwoord dat hun kind welkom is uiteraard een logisch

antwoord is op een suggestieve vraag maar hieruit afleiden dat de liefde voor het kind sterk is en dat

ook de band sterk is, lijkt nogal oppervlakkig. Trouwens welke band, nu het "kind" ondertussen al twee

jaar op eigen houtje en zonder noemenswaardig contact, laat staan ondersteuning zijn eigen leven

inricht en instaat voor zijn eigen toekomst. Terwijl de band dus vooral een vermeende band is...

Terwijl het anderzijds voor zich spreekt dat de officiële instanties gelet op het stilzwijgen van de

slachtoffers niet op de hoogte zijn.

Terwijl men echter wel vragen kan stellen, namelijk wat een jongen van 15 drijft om op eigen houtje en

zonder medeweten van zijn ouders het huis te verlaten op zoek naar een rustiger en veiliger oord, in

casu België.

Terwijl het gevoerde onderzoek aldus te éénzijdig is; dat de stelling dat er geen reden is om te denken

dat er drug-of alcoholgebruik is in het gezin, of geweld, daarom niet overtuigt en helemaal niet objectief

is ; terwijl de formulering trouwens twijfel laat..., hetgeen bezwaarlijk toelaatbaar is bij een beslissing

omtrent het terugsturen van een minderjarige, naar een potentieel gevaarlijke situatie.
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Terwijl de socio-economische omstandigheden weliswaar slecht zijn en dit inderdaad objectief werd

vastgesteld, doch dat de onderliggende redenen hiervan niet voldoende werden uitgespit; dat er alleen

maar wordt vastgesteld dat de vader niet voldoende kan werken omdat hij mankt en de moeder

werkloos is; dat dit echter maar het topje van de ijsberg is, namelijk hetgeen op het eerste zicht kan

vastgesteld worden.

Terwijl het echter zo is dat verzoeker, ook in het kader van zijn asielaanvraag, reeds verwees naar de

onderliggende familiale problemen, die uiteraard een socio-economische weerslag hebben.

Terwijl het terugsturen van verzoeker en hem opnieuw confronteren met deze gewelddadige en

gespannen sfeer absoluut nefaste gevolgen zal hebben, en dit des te meer, nu men anderzijds ook

objectief kan vaststellen dat de rust in België manifest een gunstig effect heeft, met name op zijn

schoolresultaten en integratie in zijn ontvangstland.

Terwijl artikel 61/18 duidelijk spreekt over een onderzoek en over het feit dat rekening moet gehouden

worden met alle elementen; terwijl het hoger belang van het kind de leidraad moet zijn bij liet bepalen

van de duurzame oplossing, -alsook het principe van de éénheid van het gezin.

Terwijl er geen sprake is van een hechte gezinssituatie en/of minstens enige stabiele opvangsituatie in

het land van herkomst.

Terwijl men inziet dat dit geen afdoende motivering uitmaakt, ten overstaan van de ernst van de

beslissing en de mogelijke impact van de gevolgen van deze beslissing op verzoeker;

Terwijl men eigenlijk begrijpt dat de bestreden beslissing in feite een gemakkelijke uitweg zoekt uit het

dossier waar zij het houdt op louter socio-economische omstandigheden.

Terwijl dit echter niet beantwoordt aan de vereiste van het hoger belang van het kind, de

wetstoepassing, noch aan bet redelijkheidsbeginsel.

Terwijl verzoeker op lieden als NBM moet beschouwd worden en de beslissing moet doen blijken dat zij

hiermee rekening houdt.

Terwijl het niet voldoende kan zijn in het hoger belang van het kind, uit te gaan van loutere

veronderstellingen...

Terwijl herinnerd wordt aan het feit dat verzoeker uit een kwetsbaar gezin afkomstig is, en dit staat wel

vast; dat er derhalve des te meer voorzichtigheid aan de dag dient gelegd te worden.

Terwijl het vaststaat dat de terugbrenging van verzoeker hem abrupt zal terugwerpen in een situatie van

extreme precariteit en blootstelling aan het intrafamiliaal geweld zonder dat hij enige garantie heeft om

vanuit zijn gemeenschap of familie nog op enige hulp te kunnen rekenen; dat zijn moeder, die immers

het eerste slachtoffer is van het geweld hem zal vragen om geen hulp te zoeken.

De uitvoering van de beslissing is strijdig met de maatregelen die de Belgische overheid overeenkomstig

artikel 22 bis dient in acht te nemen om de ontwikkeling van het kind te bevorderen en het hoger belang

(artikel 74/13 Vw) als leidraad van al zijn beslissingen te nemen, laat staan garanties te kunnen

voorleggen mbt tot de voorgestane duurzame oplossing overeenkomstig de wetstoepassing van artikel

61/14 ev. […]”

3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de

redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen

of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen

verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de

beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS

21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing in casu is voorzien van een

feitelijke en juridische motivering. Zo wordt, onder verwijzing naar artikel 7, eerste lid, 1° van de

Vreemdelingenwet juncto artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gesteld dat

verzoeker niet in het bezit is van een paspoort, noch van een visum en dat derhalve zijn voogd het bevel

wordt gegeven verzoeker terug te brengen naar de plaats vanwaar hij is gekomen. Verder wordt

uitvoerig geantwoord op de geïnitieerde aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van de artikelen

61/14 tot en met 61/25 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet in concreto aan op welke wijze

de motivering niet afdoende zou zijn en toont derhalve geen schending aan van de formele motiverings-

plicht. Het staat verder niet ter discussie dat de bestreden beslissing onder het toepassingsgebied valt
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van de wet van 29 juli 1991, zodat niet kan worden ingezien op welke wijze de bestreden beslissing

artikel 1 van deze wet schendt. Evenmin kan worden ingezien op welke wijze deze beslissing artikel 4

van de wet van 29 juli 1991 schendt, dat bepaalt in welke gevallen de formele motiveringplicht niet geldt.

3.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht

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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7

december 2001, nr. 101.624).

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren over

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

3.4. Artikel 61/14 van de Vreemdelingenwet definieert “duurzame oplossing” als volgt:

“2° duurzame oplossing :

- hetzij de gezinshereniging, overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van het Verdrag van de Verenigde

Naties inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, in het land waar de ouders zich legaal

bevinden;

- hetzij de terugkeer naar het land van herkomst of naar het land waar de NBMV gemachtigd of

toegelaten is tot verblijf, met garanties op adequate opvang en verzorging, naargelang zijn leeftijd en zijn

graad van zelfstandigheid, hetzij door zijn ouders of andere volwassenen die voor hem zullen zorgen,

hetzij door overheidsinstanties of niet-gouvernementele instanties;

- hetzij de machtiging tot verblijf in België, met inachtneming van de bepalingen waarin de wet voorziet;”

Artikel 61/17 van de Vreemdelingenwet luidt:

“Bij het bepalen van de duurzame oplossing geeft de minister of zijn gemachtigde voorrang aan de

vrijwaring van de eenheid van het gezin, overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van het Verdrag van de

Verenigde Naties van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind en het hoger belang van het

kind.”

Artikel 61/18 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“Na individueel onderzoek en op basis van het geheel van de elementen, geeft de minister of diens

gemachtigde aan de burgemeester of diens gemachtigde de instructie om :

- hetzij een bevel tot terugleiding af te geven aan de voogd, indien de duurzame oplossing de terugkeer

naar of de gezinshereniging in een ander land is;

- hetzij een verblijfsdocument af te geven, indien de duurzame oplossing niet bepaald is.

Het verblijfsdocument heeft een geldigheidsduur van zes maanden. De Koning bepaalt het model van

het document.”

3.5. De Raad wijst erop dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 106/2013 van 18 juli 2013 enkele

aanwijzingen heeft gegeven m.b.t. de artikelen 61/14 en 61/17 van de Vreemdelingenwet, met name dat

“de bestreden wet tot doel [heeft] het statuut van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te

verduidelijken en vast te leggen in de wet. Meer in het bijzonder schrijft die wet het bepalen van een

duurzame oplossing voor die aan de situatie van elke minderjarige is aangepast en beschermt zij die

laatste tegen een verwijderingsmaatregel zolang die duurzame oplossing niet is gevonden. De

bestreden wet ligt dus op algemene wijze in het verlengde van artikel 22bis van de Grondwet, de

artikelen 3 en 10 van het Verdrag inzake de rechten van het kind en artikel 5 van de richtlijn

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008.” Het Hof overweegt dat

het begrip “duurzame oplossing”, zoals gedefinieerd in artikel 61/14, 2° van de Vreemdelingenwet, drie

gevallen omvat. Het Hof stelt: “Hoewel het juist is dat die bepaling enkel voor het eerste overwogen

geval, namelijk de gezinshereniging, uitdrukkelijk naar de artikelen 9 en 10 van het Verdrag inzake de

rechten van het kind verwijst, moet zij evenwel in samenhang worden gelezen met artikel 61/17 van de

wet van 15 december 1980, dat op algemene wijze, “bij het bepalen van de duurzame oplossing”, welke

die ook zij, de verplichting oplegt om de artikelen 9 en 10 van het Verdrag inzake de rechten van het

kind en “het hoger belang van het kind” in acht te nemen, alsook met artikel 74/16 van die wet, dat de

overheid, voor de beslissing met betrekking tot de duurzame oplossing, op algemene wijze voorschrijft
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rekening te houden met “het hoger belang van het kind”. Met het hoger belang van het kind dient dus

rekening te worden gehouden door de overheid bij het bepalen van een duurzame oplossing, welke die

ook zij.” Daarbij concludeert het Hof dat “artikel 61/14, 2°, van de wet van 15 december 1980, in samen-

hang gelezen met de artikelen 61/17 en 74/16 van dezelfde wet, de terugkeer van de minderjarige naar

zijn land van herkomst of naar het land waar hij is gemachtigd of toegelaten tot verblijf of de gezins-

hereniging enkel mogelijk maakt als duurzame oplossing voor zover die terugkeer of die hereniging

verenigbaar is met het hoger belang van het kind. De garanties op adequate opvang en verzorging die

door de overheid in aanmerking moeten worden genomen alvorens een beslissing te nemen, omvatten

bijgevolg de waarborgen inzake opvoeding.”

3.6. In casu stelde verweerder, naar aanleiding van de door de voogd van verzoeker geïnitieerde

verblijfsaanvraag op grond van de artikelen 61/14 tot en met 61/25 van de Vreemdelingenwet, vast dat

de duurzame oplossing voor de minderjarige verzoeker niet in een machtiging tot verblijf in België̈ is

gelegen, doch wel in een “spoedige terugkeer naar Albanië waar hij kan herenigd worden met zijn

moeder, zussen en de rest van het gezin”. Hieruit blijkt dat de bestreden beslissing ertoe strekt de

eenheid van het gezin te vrijwaren.

3.7 Kernbetoog van verzoeker is dat de bestreden beslissing onvoldoende rekening houdt met zijn

standpunt en de elementen die zijn zaak kenmerken en dat verweerder een gemakkelijke uitweg zoekt

door voor te houden dat enkel overwegingen van socio-economische aard verzoeker ertoe aangezet

hebben Albanië te verlaten.

3.8. Waar verzoeker de omstandigheden van zijn zaak herhaalt, met name dat hij zijn gezin en

herkomstland heeft verlaten omdat de situatie – door zijn vaders alcoholgebruik en agressie tegenover

zijn moeder en hemzelf – onhoudbaar werd, wijst de Raad erop dat deze omstandigheid uitgebreid werd

besproken door verweerder. Concreet werd door verweerder een “FA-Familiy Assessment” aange-

vraagd bij de diplomatieke post in Albanië. Hierin werd gevraagd een onderzoek ter plaatse van de

gezinssituatie uit te voeren. Uit het onderzoek – waarbij de behandelende ambtenaar van het Regionaal

Bureau van de Sociale Overheidsdienst onder meer contact heeft opgenomen met het gezin van

verzoeker, met de gemeenschapsadministrator en de sociale werkster van verzoekers gemeente –

bleek dat er weliswaar sprake is van een moeilijke socio-economische situatie, doch dat er geen

indicaties zijn dat een terugkeer naar het gezin een gevaar zou betekenen voor verzoeker. Verweerder

geeft aan dat uit het onderzoek niet blijkt dat er sprake zou zijn van geweld in het gezin, gepleegd door

de vader. Zo heeft de evaluator van de gezinssituatie aangegeven dat een sterk punt in het gezin de

band ouder-kind en liefde voor het kind betreft. Verder werd vastgesteld dat weliswaar blijkt dat er

voortdurende conflicten bestaan tussen de ouders ten gevolge van sociaal economische moeilijkheden,

doch dat in de contacten die de evaluator had met de sociale werksters en de buren werd bevestigd dat

er geen geweld is in de familie. Er is evenmin enige reden om te denken dat er drugs- of alcoholmisbruik

is in het gezin. Er wordt hierbij ook aangegeven dat verzoekers zussen nog steeds in het gezin

verblijven en goede studenten zijn. Er wordt ook gesteld dat verzoekers ouders altijd bereid zijn hem op

te vangen en op te wachten en dat zij akkoord zijn met een terugkeer. Verder wordt een overzicht

gegeven van de instanties waarop het gezin beroep zou kunnen doen bij een terugkeer. Een afschrift

van het gevoerde onderzoek ter plaatse bevindt zich in het administratief dossier, waarin zich een

uitgebreide “Vragenlijst over de evaluatie van de familie van het kind A.X.” bevindt. Uit een

synthesedocument van 18 augustus 2017 dat zich in het administratief dossier bevindt blijkt dat de

voogd en verzoeker in een mondeling onderhoud van 7 juli 2017 op de hoogte werden gebracht van het

resultaat van dit onderzoek, waarbij alles wat werd besproken in een schrijven van de verwerende partij

van 20 juli 2017 werd gegoten, waarbij zij de mogelijkheid hadden om hierover schriftelijke opmerkingen

te formuleren. In deze heeft de voogd op 9 augustus 2017 aangegeven dat de resultaten werden

besproken met verzoeker en diens pleeggezin, doch dat hij “tot op heden terzake echter nog geen

enkele verdere reactie [heeft mogen] ontvangen”. Verzoeker verduidelijkt thans in zijn verzoekschrift niet

waarom hij geen schriftelijke opmerkingen heeft geformuleerd op de brief van de verwerende partij van

20 juli 2017 met betrekking tot de meegedeelde resultaten van de vragenlijst. In het licht hiervan kan

verzoeker bezwaarlijk voorhouden dat in het onderzoek onvoldoende rekening werd gehouden met zijn

standpunt.

3.9. Verzoeker acht voormeld onderzoek niet voldoende, trekt het in twijfel, acht het eenzijdig, vindt dat

het gepaard ging met suggestieve vragen en dat de formulering twijfel laat, stelt zich de vraag waarom

een jongen van vijftien op eigen houtje en zonder medeweten van zijn ouders zijn herkomstland verlaat,

stelt de band in vraag die hij na zijn vertrek uit Albanië nog zou hebben met zijn familieleden en hamert

voorts op het feit dat er wel degelijk sprake is van intrafamiliaal geweld waarin hij opnieuw zal terecht-

komen als hij wordt teruggebracht naar Albanië. Dit betoog, dat in wezen neerkomt op het herhalen van

de omstandigheden die verzoeker aanhaalde in zijn verblijfsaanvraag, het neerhalen van het onderzoek
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en het vooruitschuiven van de eigen visie op de zaak, kan de bestreden beslissing evenwel niet aan het

wankelen brengen. Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat verweerder – die een persoonlijk

onderhoud heeft gehad met verzoeker en zijn voogd aangaande de resultaten van het onderzoek en die

hen tevens de mogelijkheid heeft gegeven om schriftelijk te reageren, zodat ze hun standpunt naar

voren konden brengen – de door verzoeker aangehaalde problematiek heeft meegenomen in zijn

onderzoek, doch dat uit het uitgebreid onderzoek ter plaatse geen elementen zijn gebleken die het

aangevoerde probleem van de gewelddadigheid van de vader van het gezin ondersteunen. Verzoeker

acht het onderzoek eenzijdig en niet objectief, doch de Raad kan niet inzien – en verzoeker geeft

dienaangaande ook geen concrete verduidelijking – in welke mate verweerder in gebreke is gebleven

een gedegen onderzoek te voeren. Wanneer hij wordt geconfronteerd met een verhaal van verzoeker

aangaande een problematische thuissituatie – waaromtrent verzoeker geen enkel begin van bewijs

bijbrengt – kan verweerder niet meer doen dan trachten te onderzoeken in welke mate dit verhaal kan

worden bevestigd door objectieve indicaties dat er daadwerkelijk sprake is van deze problematische

thuissituatie, wat hij in casu ook heeft gedaan. Verzoeker stelt voorts zijn band met zijn familieleden in

vraag, maar uit het administratief dossier blijkt dat hij nog regelmatig, zijnde elke week, telefonisch en

via skype contact heeft met zijn moeder en zussen zodat redelijkerwijze ook verzoekers vader met wie

hij weigert contact te hebben, weet zal hebben van het reilen en zeilen van verzoeker. De Raad kan

begrip opbrengen voor verzoekers situatie waarbij hij goed gedijt in België, doch verzoeker kan

bezwaarlijk verwachten dat verweerder of de Raad zonder meer zijn uiteenzetting aangaande de

problematische thuissituatie zou weerhouden als zijnde een vaststaand feit, wanneer enerzijds hij

dienaangaande zelf geen enkel objectief bewijs verschaft en anderzijds uit het toch wel uitgebreide

uitgevoerde onderzoek ter plaatse waarbij informatie werd ingewonnen op verschillende niveaus (buren,

sociale werkers, gemeenschapsadministrator, ouders van verzoekers) geen indicaties van een

gewelddadige omgeving ten gevolge van alcoholmisbruik blijken. Verzoeker spreekt van een “potentieel

gevaarlijke situatie” doch kan niet verwachten dat verweerder zou dienen te stellen dat de “duurzame

oplossing” voor verzoeker in een verblijfsmachtiging in België ligt, louter op grond van een bloot betoog

van verzoeker dat dit zo zou zijn.

3.10. Gelet op bovenstaande toont verzoeker niet aan dat verweerder op grond van onvoldoende

onderzoek of een manifeste appreciatiefout heeft gesteld dat er, in het licht van de aangehaalde

geweldproblematiek, geen indicaties zijn dat een terugkeer naar het gezin onveilig zou zijn voor

verzoeker. Er kan dan ook niet zonder meer worden aangenomen dat verzoeker zoals hij voorhoudt in

het verzoekschrift zal terechtkomen in “een situatie van extreme precariteit en blootstelling aan het

intrafamiliaal geweld zonder dat hij enige garantie heeft om vanuit zijn gemeenschap of familie nog op

enige hulp te kunnen rekenen”.

3.11. Wat verder de overwegingen aangaande de socio-economische situatie van verzoekers gezin

betreft – met name dat de financiële moeilijkheden van het gezin, de werkloosheid van de moeder, de

conflicten tussen de ouders dienaangaande en de stresserende situatie die deze problemen teweeg-

brengt voor de kinderen – stelt verzoeker dat onvoldoende aandacht is besteed aan de onderliggende

redenen van deze socio-economische problemen. Verzoeker betoogt dat de onmogelijkheid van de

vader om meer te werken en de werkloosheid van de moeder slechts “het topje van de ijsberg” zijn. Hij

geeft in deze aan dat deze socio-economische problemen hun grondslag vinden in de “onderliggende

familiale problemen”, die tevens reeds werden aangehaald in de asielaanvraag. Verzoeker tracht aldus

andermaal aannemelijk te maken dat een terugkeer naar zijn ouders in Albanië zou betekenen dat hij

opnieuw zal worden geconfronteerd met de gewelddadige sfeer in het gezin. De Raad verwijst in dit

verband naar bovenstaande uiteenzetting, waaruit reeds blijkt dat verzoeker niet aantoont dat

verweerder ten onrechte heeft gesteld dat niet blijkt dat er sprake is van geweld binnen het gezin. In de

mate dat verzoeker nog naar zijn asielrelaas verwijst, wijst de Raad erop dat de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen in zijn weigeringsbeslissing heeft gesteld dat “kan worden

geconcludeerd dat u niet aannemelijk hebt gemaakt bij een terugkeer naar Albanië een vrees te

koesteren voor mogelijke mishandelingen van uw vader”. De Raad ziet dan ook niet in op welke wijze de

verwijzing naar de asielaanvraag een element betreft dat verzoekers betoog kracht zou bijzetten.

Verzoeker gaat verder niet in op de concrete overwegingen inzake de socio-economische problemen

van het gezin, met name dat wordt erkend dat het gezin het financieel niet breed heeft, doch dat dit niet

kan volstaan om te stellen dat de enige mogelijke duurzame oplossing voor verzoeker in België ligt en

dat er in Albanië nog steeds de mogelijkheid van opvang en verzorging aanwezig is in het kerngezin.

Verzoeker toont niet aan dat de socio-economische situatie in zijn herkomstland zodanig problematisch

is, dat zijn ouders niet in staat zijn om hem op te vangen en te verzorgen, zoals zij op heden nog steeds

doen voor zijn zussen. Het louter poneren dat er geen sprake is van enige stabiele opvangsituatie kan

niet volstaan. De Raad wijst er in deze op dat in de resultaten van de vragenlijst over de evaluatie van

het gezin uitvoerig werd ingegaan op de opvangcondities, waarbij werd aangegeven dat de condities op
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bepaalde vlakken weliswaar onvoldoende zijn, maar dat “de omgeving geschikt en veilig [is] voor een

kind” en dat “de familie voldoende zorg [kan] bieden aan de minderjarige”. Evenmin toont verzoeker –

door louter te wijzen op zijn goede schoolresultaten en integratie in België – aan dat verweerder ten

onrechte heeft gesteld dat de bepalingen van artikel 61/14 e.v. van de Vreemdelingenwet “[niet]

voorzien in een toekenning van een tijdelijk verblijf m.o.o. het volgen van een opleiding, noch m.o.o.

betere toekomstperspectieven”. Indien verzoeker in België wenst te verblijven omwille van meer stabiele

toekomstperspectieven, kan hij – zoals tevens in de bestreden beslissing werd aangegeven – gebruik

maken van de daartoe geëigende procedures. Zoals in de bestreden beslissing terecht werd gesteld

betreft de overtuiging dat hier in België de noden van verzoeker wel zullen worden vervuld, “geen

verantwoording voor zijn migratieproject naar België, noch een gegronde reden dat de duurzame

oplossing zich noodzakelijk hier in België̈ zou situeren”.

3.12. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag – dat het hoger

belang van het kind vooropstelt als eerste overweging bij beslissingen die (on)rechtstreeks betrekking

hebben op minderjarige kinderen – toont verzoeker niet aan dat hiermee in casu geen rekening zou zijn

gehouden. Zoals hierboven reeds uiteengezet, werd de bestreden beslissing voorafgegaan door een

uitvoerig onderzoek, zowel naar de aangevoerde problematiek van geweld als naar de socio-

economische omstandigheden van het gezin. Op grond van dit onderzoek heeft verweerder

geconcludeerd dat er geen redenen zijn die toelaten af te wijken van het vooropgestelde principe van de

vrijwaring van de eenheid van het gezin. In deze wijst de Raad erop dat artikel 9 van het

Kinderrechtenverdrag deze principiële vrijwaring van de eenheid van het gezin ook vooropstelt en

slechts voorziet in een scheiding tussen ouders en kind wanneer deze scheiding noodzakelijk is in

belang van het kind, bijvoorbeeld “wanneer er sprake is van misbruik of verwaarlozing van het kind door

de ouders, of wanneer de ouders gescheiden leven en er een beslissing moet worden genomen ten

aanzien van de verblijfplaats van het kind”. De Raad herhaalt dat in casu niet werd vastgesteld dat er

sprake is van geweld, noch van een zodanige socio-economische problematiek dat er sprake zou zijn

van een vorm van verwaarlozing bij terugkeer. Verzoeker toont met zijn algemene verwijzingen naar het

hoger belang van het kind – en zijn uiteenzetting aangaande het geweld, waarover reeds werd

vastgesteld dat niet wordt aangetoond dat deze aantijgingen ten onrechte niet werd weerhouden – niet

aan dat verweerder in casu onvoldoende rekening heeft gehouden met zijn hoger belang. Een

schending van artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag is niet aangetoond, evenmin als een schending

van artikel 22bis van de Vreemdelingenwet. Waar verzoeker in dit verband tevens verwijst naar artikel

74/13 van de Vreemdelingenwet – dat stelt dat verweerder bij het treffen van een verwijderings-

maatregel onder meer rekening dient te houden met het hoger belang van het kind – wijst de Raad erop

dat uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat wel degelijk rekening werd gehouden met het

hoger belang van verzoeker.

3.13. Verzoeker voert in zijn middel een schending aan van artikel 3 van het EVRM, doch blijft in

gebreke een concrete uiteenzetting te verschaffen aangaande de wijze waarop de bestreden beslissing

deze verdragsbepaling schendt. Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk. Louter

volledigheidshalve wijst de Raad er nog op dat – in de mate dat verzoeker de vrees voor geweld-

plegingen door zijn vader zou aanhalen als concrete schending van artikel 3 van het EVRM – reeds

afdoende werd uiteengezet dat verzoeker niet aannemelijk maakt dergelijke vrees te moeten koesteren.

De Raad herhaalt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in zijn beslissing

van 2 februari 2016 deze vrees voor geweldplegingen niet heeft weerhouden en dat verzoeker noch in

zijn verblijfsaanvraag, noch naar aanleiding van huidig verzoekschrift enig objectief bewijs van de geuite

aantijgingen heeft bijgebracht. Verzoeker slaagt er dan ook niet in het vereiste begin van bewijs van een

mogelijke inbreuk op artikel 3 van het EVRM te leveren.

Het enig middel is, in zoverre ontvankelijk, ongegrond.

4. Korte debatten

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring,

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te

worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de

verwerende partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig januari tweeduizend achttien

door:

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. EKKA


