
RvV X - Pagina 1

nr. 198 975 van 30 januari 2018
in de zaak RvV X / IX

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM
Violetstraat 48
2060 ANTWERPEN

tegen:

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordigers van hun
minderjarige kinderen X, X, X, X en X, die verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op
28 oktober 2013 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 20
september 2013 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen 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 en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 16 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
13 december 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt
voor de verzoekende partijen en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt
voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Op 17 november 2008 dienen verzoekers een asielaanvraag in. De commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen weigert aan verzoekers op 1 april 2010 de vluchtelingenstatus en de
subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Tegen deze beslissing dienen verzoekers hoger beroep
in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna de Raad) die bij arrest nr. 47 279 van 18
augustus 2010 opnieuw de vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan
verzoekers.

Op 12 oktober 2010 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van
artikel 9ter 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). De aanvraag wordt
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op 6 juli 2011 ongegrond bevonden. Tegen deze beslissing dienen verzoekers een annulatieberoep in
bij de Raad die bij arrestnr. 70 697 van 29 september 2011 het beroep verwerpt.

Op 27 december 2011 dienen verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van
artikel 9bis van de vreemdelingenwet. De aanvraag wordt op 6 juni 2013 onontvankelijk verklaard.
Tegen deze beslissing dienen verzoekers een annulatieberoep in bij de Raad gekend onder het rolnr.
133 033.

Op 5 augustus 2013 dienen verzoekers wederom een aanvraag in om machtiging tot verblijf met
toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.

Op 20 september 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor verzoeker en de kinderen
de beslissing waarbij de aanvraag van 5 augustus 2013 onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoeker
ter kennis gebracht op 4 oktober 2013. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt
als volgt:

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 05.08.2013 werd
ingediend door :

T., H. (N° R.N. …)
geboren te Vucitern op (…)1985

en zijn minderjarige kinderen:
T., H., geboren op (…) 2004
T., M., geboren op (…) 2005
T., B., geboren op (…) 2007
T., R., geboren op (…) 2009
T., A., geboren op (…) 2011

allen van nationaliteit: Kosovo
adres: (…)

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van
de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit
verzoek onontvankelijk is.

Redenen:

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de
aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de
diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het
buitenland.

Het feit dat betrokkene sinds 16.11.2008 in België verblijft; dat hij zich geïntegreerd zou hebben; dat hij
werkbereid zou zijn; dat hij een hele vrienden- en kennissenkring zou opgebouwd hebben; dat hij
verschillende cursussen Nederlands zou gevolgd hebben; dat hij zich zou aanpassen aan onze
levenswijze, heel veel moeite zou doen en rust en stabiliteit zou gevonden hebben, verantwoordt niet
dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Betrokkene legt geen enkel bewijs
voor ter staving van zijn integratie, zodat het louter bij beweringen blijft.

Betrokkene diende een asielaanvraag in op 17.11.2008, die afgesloten werd op 19.08.2010 met een
beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De duur van de procedure –
namelijk een jaar en iets meer dan negen maanden – was ook niet van die aard dat ze als onredelijk
lang kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene
ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000)

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft, dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet
van toepassing is, aangezien het hele gezin illegaal op het Belgisch grondgebied verblijft en zij allen
samen kunnen terugkeren naar hun land van herkomst (ten aanzien van de partner van verzoeker,
mevrouw D., Z. werd eveneens een onontvankelijke beslissing genomen), 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.

Betrokkene haalt aan dat hij zich in buitengewone omstandigheden bevindt, omdat de kinderen nood
hebben aan buitengewoon onderwijs en dit soort onderwijs niet toegankelijk is in het land van herkomst.
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Er worden schoolattesten voorgelegd van De Wissel in Puurs, een school voor buitengewoon
basisonderwijs, waaruit blijkt dat H. T. er scholing volgt in de type 2 afdeling en dat M. T. er
ingeschreven is als regelmatige leerling. De schooldirectie meent dat het best is om de kinderen verder
les te laten volgen op deze school om een aangepast aanbod te verzekeren. Betrokkene legt echter
geen enkele bewijs voor dat de kinderen geen aangepaste begeleiding en scholing zouden kunnen
verkrijgen in het land van herkomst. De loutere vermelding dat dit niet toegankelijk zou zijn is
onvoldoende om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Het komt de verzoeker toe op
zijn minst een begin van bewijs te leveren. Aangaande de twee jongste kinderen, die ingeschreven zijn
in basisschool ’t Kasteeltje, dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet aantoont dat zij geen
scholing zouden kunnen volgen in het land van herkomst. Wat betreft het argument dat de kinderen toch
niet zomaar van school gehaald kunnen worden om de aanvraag in het land van herkomst in te dienen,
dient opgemerkt te worden dat betrokkene op 12.09.2011 een bevel om het grondgebied te verlaten
betekend heeft. Sindsdien verblijven hij en zijn gezin illegaal op het Belgisch grondgebied. De scholing
van de kinderen tijdens het schooljaar 2011-2012 vond dan ook grotendeels in illegaal verblijf plaats en
het schooljaar 2012-2013 werd aangevat in illegaal verblijf. Hierdoor kan het argument dat de kinderen
toch niet zomaar van school gehaald kunnen worden, niet weerhouden worden. Betrokkene beweert dat
de kinderen enkel Nederlands spreken en enkel de Belgische cultuur kennen, zodat zij hier scholing
moeten volgen. Het is echter erg ongeloofwaardig dat de kinderen met hun ouders enkel Nederlands
zouden spreken. Bovendien toont betrokkene niet aan waarom de kinderen zich niet meer zouden
kunnen aanpassen aan het onderwijs in het land van herkomst. Betrokkene was steeds op de hoogte
van het feit dat de scholing van de kinderen in België mogelijks slechts een tijdelijke oplossing was.
Verzoeker beroept zich tevens op artikel 28 en 29 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van
het Kind (IVRK), maar legt geen enkel bewijs voor dat er geen onderwijs beschikbaar is in het land van
herkomst conform artikel 28 en 28 van het IVRK.

Betrokkene roept in dat etnische Roma’s in Kosovo gediscrimineerd worden en er geen menswaardig
leven kunnen lijden, zodat een terugkeer naar Kosovo een schending van artikel 3 van het EVRM zou
betekenen. Er dient opgemerkt te worden dat de bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts
in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. Hiervoor dient verzoeker zijn beweringen te staven met
een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een
inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De algemene bewering wordt niet toegepast op de
eigen situatie. De loutere vermelding van het artikel 3 EVRM volstaat dus niet om als buitengewone
omstandigheid aanvaard te worden.

Betrokkene stelt dat hij tot een kwetsbare groep behoort, omdat hij al een vijftal jaar in België verblijft. Hij
onderbouwt echter niet, aan de hand van concrete elementen, waarom dit hem zou verhinderen om
terug te keren naar zijn land van herkomst.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat betrokkene zich ter ondersteuning van zijn aanvraag om
machtiging tot verblijf beroept op de instructie van 19.07.2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3
en 9bis van de wet van 15.12.1980 en op de instructie van toenmalig minister Turtelboom die werd
opgenomen in de instructie van 19.07.2009. De instructie van 19.07.2009 werd echter vernietigd door
de Raad van State (Raad van State arrest 198.769 d.d. 09.12.2009 en arrest 215.571 d.d. 05.10.2011.)
Bijgevolg zijn de criteria van hogervernoemde instructie niet meer van toepassing.”

Op 20 september 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor verzoekster de beslissing
waarbij de aanvraag van 5 augustus 2013 onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoekster ter kennis
gebracht op 4 oktober 2013. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 05.08.2013 werd
ingediend door :

D., Z. (R.R.: …)
nationaliteit: Kosovo
geboren te Vucitern op (…)1987
adres: (…)

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van
de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit
verzoek onontvankelijk is.

Reden:

De aanvraag ging niet vergezeld van een kopie van het internationaal erkend paspoort of een
gelijkgestelde reistitel, noch van een kopie van de nationale identiteitskaart, noch van een geldige
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motivering die toelaat betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van art. 9bis, §1 van de
wet van 15.12.1980, gewijzigd door art. 4 van de wet van 15.09.2006.

Betrokkene legt een linkerpagina van een Roma kaart voor bij de aanvraag. De rechterpagina van de
kaart werd niet meegekopieerd, maar in het administratief dossier bevindt zich een volledige kopie van
deze kaart. (Zie e-mail d.d. 13.06.2013) Het betreft een kaart afgeleverd door de Udruzenje Roma
Cukarice “Mirka San”. Deze organisatie is geen officiële instantie die bevoegd is voor de afgifte van
identiteitsbewijzen. Bovendien bepaalt de omzendbrief van 21.06.07 (punt II C 1-b) dat de identiteit en
nationaliteit moet bewezen worden door een internationaal erkend paspoort, of een gelijkwaardige
reistitel, of een identiteitskaart. Het door verzoekster voorgelegde stuk voldoet niet aan deze vereiste.
De documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde is niet vervuld voor deze aanvraag.”

Op 18 oktober 2013 dienen verzoekers opnieuw een asielaanvraag in. De commissaris-generaal neemt
op 31 oktober 2013 de beslissing tot weigering van in overwegingname van een meervoudige
asielaanvraag. Tegen deze beslissing dienen verzoekers een hoger beroep in bij de Raad die bij arrest
nr. 144 395 van 28 april 2015 het beroep verwerpt.

Op 26 januari 2015 dienen verzoekers een derde asielaanvraag in. De commissaris-generaal neemt een
beslissing tot weigering van in overwegingname van een meervoudige asielaanvraag op 16 februari
2015.

Op 26 juni 2015 dienen verzoekers een vierde asielaanvraag in. De commissaris-generaal neemt op 23
juli 2015 de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Tegen
deze beslissing dienen verzoekers een hoger beroep in bij de Raad die bij arrest nr. 152 235 van 10
september 2015 het beroep verwerpt.

2. Over de rechtspleging

Verzoekers hebben binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn van
8 dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wensen neer te leggen. Met
toepassing van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet
overeenkomstig het eerste lid. De Raad doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het
inleidend verzoekschrift en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet.

3. Over de ontvankelijkheid

Ambtshalve dient de Raad te wijzen op een gebrek aan belang bij de vernietiging van de beslissing
waarbij de aanvraag van 5 augustus 2013 voor verzoekster onontvankelijk is verklaard omdat de
documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde niet was vervuld. Door een vernietiging van de beslissing
dient de aanvraag van 5 augustus 2013 opnieuw te worden beoordeeld door de verwerende partij.
Aangenomen dat de documentaire ontvankelijkheidsvoorwaarde wel was vervuld gaat de verwerende
partij over tot de beoordeling van de aangevoerde buitengewone omstandigheden. Deze zijn reeds
beoordeeld door de verwerende partij in de beslissing van 20 september 2013 waarbij de aanvraag voor
verzoeker en de kinderen onontvankelijk is verklaard. Nu er geen afzonderlijke buitengewone
omstandigheden zijn aangehaald voor verzoekster in de aanvraag van 5 augustus 2013, zal de
verwerende partij aldus voor de beoordeling van de buitengewone omstandigheden verwijzen naar de
beslissing genomen voor verzoeker en de kinderen waarbij de aanvraag onontvankelijk is verklaard of
zal zij de motieven in de voormelde beslissing herhalen. Uit de bespreking hieronder van het middel in
4.2 blijkt dat het middel gericht tegen de beslissing voor verzoeker en de kinderen waarbij de aanvraag
onontvankelijk is verklaard, ongegrond is. De eventuele nietigverklaring van de beslissing van
verzoekster kan haar aldus geen bijkomend nut meer verschaffen.

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen slechts beroepen voor de
Raad worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. Opdat
de verzoekende partij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd is door de
bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing
moet aan de verzoekende partij bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect sorteren.
In de gegeven omstandigheden kan verzoekster geen belang meer aantonen bij de nietigverklaring van
de beslissing van 20 september 2013 waarbij de aanvraag onontvankelijk is verklaard aangezien de
vernietiging haar geen voordeel kan verschaffen, nu de buitengewone omstandigheden zijn beoordeeld
in de beslissing van verzoeker en het middel gericht tegen deze beslissing ongegrond is. De eventuele
nietigverklaring van de beslissing van verzoekster kan geen nuttig effect sorteren. Het beroep is wat
deze beslissing betreft dan ook onontvankelijk bij gebrek aan het rechtens vereiste belang.

De Raad gaat bijgevolg niet in op het verzoek van de raadsvrouw ter terechtzitting om de documentaire
ontvankelijkheidsvoorwaarde toch te onderzoeken aangezien volgens haar de aanvraag ten aanzien
van verzoekster ten onrechte onontvankelijk werd verklaard.
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4. Onderzoek van het beroep van de beslissing genomen ten aanzien van verzoeker en de kinderen.

4.1 In het enige middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 9bis van de vreemdelingenwet,
van de beginselen van behoorlijk bestuur, met name de motiveringsverplichting “zoals bepaald in de wet
van 29.07.1991” en van het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel.

Ter adstruering van het middel zetten verzoekers het volgende uiteen:

“Dienst vreemdelingenzaken meent dat de regularisatieaanvraag van verzoekers d.d. 05.08.2013 op
basis van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk is.
(…)
Dat integendeel tot wat door DVZ werd beslist de aanvraag van verzoekers geenszins als onontvankelijk
kon worden beschouwd.

Dat de motivering van de bestreden beslissing om verzoekers aanvraag onontvankelijk te verklaren niet
afdoende is en in strijd met artikel 9 bis van de vreemdelingenwet.

Verzoekers begrijpen niet waarom DVZ tot deze conclusie komt, en wensen te reageren op de volgende
beweringen:
(…)

2. De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheden 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.

Verzoekers zijn van mening dat hun aanvraag wel degelijk ontvankelijk en gegrond moet verklaard
worden.

Dat er in hoofde van verzoekers wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden.

Bovendien voegde verzoekers de nodige identiteitsstukken die ervoor zorgen dat hun aanvraag
ontvankelijk verklaard diende te worden.

Volgens de algemene regel van artikel 9 van de Vreemdelingenwet dient een machtiging tot verblijf te
gebeuren bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waarvan de vreemdeling de
nationaliteit heeft of waar hij of zij een verblijfsrecht heeft. Echter in geval van buitengewone
omstandigheden kan een aanvraag tot machtiging van verblijf in België ingediend worden op basis van
artikel 9 bis van de vreemdelingenwet (R.v.St. ,nr. 56146; R-V.St. nr. 55204\

De rechtspraak van de Raad van State preciseert dat de term 'circonstances exceptionelles' gelezen
moet worden als 'circonstances extraordinaires' (R.v.St. nr. 60962, 11 juli 1996, T.Vreem.1997. nr. 4, p.
385). Dit betekent dat buitengewone omstandigheden geen omstandigheden van overmacht moeten
zijn. Er dient bewezen te worden dat een aanvraag in het buitenland, alle omstandigheden in acht
genomen, een buitengewone inspanning zou betekenen voor betrokkenen.

Een buitengewone omstandigheid is niet hetzelfde als overmacht. Het betekent dat het onmogelijk of
bijzonder moeilijk is voor de betrokkene om naar zijn land van herkomst te gaan om daar de aanvraag in
te dienen.

Bovendien is er geen vereiste dat de buitengewone omstandigheid voor de betrokkene
"onvoorzienbaar" is. De buitengewone omstandigheden mogen zelfs deels het gevolg zijn van het
gedrag van de betrokkene zelf.

Verzoekers kunnen niet terugkeren naar Kosovo om daar een regularisatieaanvraag in te dienen, zij
hebben in België hun leven opgebouwd.

De jongste kinderen van verzoekers zijn bovendien nog nooit in Kosovo geweest! Hoe kan verwacht
worden dat zij terugkeren naar een land dat zij niet kennen om daar een aanvraag in ^dienen?! Dat dit
kennelijk onredelijk is!

Dat er dus wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. Bovendien kunnen verzoekers uit
deze motivering niet afleiden waarom DVZ dit niet onderzoekt in zijn bestreden beslissing!

DVZ dient rekening te houden met alle elementen in het dossier en deze afdoende te motiveren!
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Dat dit dan ook een schending is van de motiveringsplicht!

Bovendien wensen verzoekers op te merken dat zij. volledig voldoen aan de voorwaarden zoals
opgelegd door de vorige Minister van Migratie en Asielbeleid, mevrouw Turtelboom, en die van kracht
zijn sinds 26.03.2009.

"Immers vreemdelingen die vijf jaar in België verblijven en schoolgaande kinderen hebben, dienen geen
buitengewone omstandigheden aan te tonen."

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat verzoekers geen buitengewone omstandigheden diende aan te
tonen en geregulariseerd dienen te worden op basis van het feit dat zij zeer goed geïntegreerd zijn,
nooit criminele feiten gepleegd hebben, schoolgaande kinderen en het geheel van elementen!

3. Het feit dat betrokkene sinds 16.11.2008 in België verblijft; dat hij zich geïntegreerd zou hebben; dat
hij werkbereid zou zijn; dat hij een hele vrienden- en kennissenkring zou opgebouwd hebben; dat hij
verschillende cursussen Nederlands zou gevolgd hebben; dat hij zich zou aanpassen aan onze
levenswijze, heel veel moeite zou doen en rust en stabiliteit gevonden zou hebben, verantwoordt niet
dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Betrokkene legt geen enkel bewijs
voor ter staving van zijn integratie, zodat het louter bij beweringen blijft.

Dat verzoekers van mening zijn, dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden (zie
voorgaande), waardoor de gegrondheid van hun aanvraag onderzocht diende te worden.

Bovendien kunnen verzoekers op geen enkele manier uit het voorgaande afleiden waarom hun
langdurig verblijf en hun integratie geen buitengewone omstandigheid kunnen uitmaken en vervolgens
niet kunnen leiden tot regularisatie.

DVZ dient minstens te motiveren waarom hun integratie en langdurig verblijf geen buitengewone
omstandigheid uitmaken.

Door middel van deze zin kan DVZ alle aanvragen weigeren. Een aanvraag 9bis is nog altijd een
aanvraag om humanitaire redenen ! ! Men dient rekening te houden met het geheel van elementen,
aangehaald door verzoekers!

Dit werd eveneens bevestigd in het arrest nr 80 255 van 26 april 2012 van uw raad.

"... De verwerende partij blijft namelijk in gebreke te verduidelijken waarom zij "redelijkerwijze niet kan
inzien waarom deze elementen een regularisatie rechtvaardigen , te meer dat zij zelf in de eerste
bestreden beslissing onmiddellijk hierop poneert dat "integratie * .de Belgische maatschappij en een
langdurig verblijf (..) een reden (kunnen) zijn om betrokkene een verblijf toe te kennen".

Zij dient de rechtsonderhorige echter wel afdoende te verduidelijken hoe zij deze appreciatie
bevoegdheid aanwendt en waarom diens argumenten geen aanleiding kunnen geven tot de toekenning
van een verblijfsmachtiging...

Dit is ... geen afdoende draagkrachtige motivering"

Dat uit het voorgaande dus blijkt dat de motiveringsplicht geschonden is.

De verwerende partij moet motiveren waarom de integratie geen buitengewone omstandigheid kan
vormen.

Het getuigt van een eenzijdige interpretatie van DVZ om de opgebouwde integratie en het langdurig
verblijf van verzoekers louter te willen beoordelen in het kader van het gegrondheidsonderzoek.

Waarom kan de opgebouwde integratie en het langdurig verblijf niet in overweging genomen worden in
zowel het ontvankelijkheidsonderzoek al het gegrondheidsonderzoek?!

Dat hieruit blijkt dat verwerende partij redenen zoekt om de aanvraag van verzoekers onontvankelijk te
verklaren, zonder rekening te houden met ALLE elementen!

Dat verzoekers van mening zijn dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden, en dat
zij geregulariseerd dient te worden nu duidelijk blijkt dat DVZ hun integratie niet betwist.

DVZ dient rekening te houden met alle elementen in het dossier en deze afdoende te motiveren!
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Dat dit alles een schending is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending van de formele
motiveringsplicht.

4. Betrokkene diende een asielaanvraag in op 17.11.2008, die afgesloten werd op 18.08.2010 met een
beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De duur van de procédure-
namelijk een jaar en iets meer dan negen maanden- was ook niet van die aard dat ze aïs onredelijk lang
kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene ipso
facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr. 89980 van 02.10.2000) .

Dat verzoekers er steeds alles aan gedaan hebben om legaal verblijf te bemachtigen. Verzoekers
kunnen niet terugkeren naar hun land van herkomst!

Indien verzoekers terug dienen te keren naar hun land van herkomst zal art 3 van het EVRM
geschonden worden.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, is er wel degelijk sprake van buitengewone omstandigheden,
waardoor de regularisatieaanvraag van verzoekers in België werd ingediend.

Dat deze stelling door DVZ getuigt van een gebrekkig onderzoek naar het dossier van verzoekers!

In eerste instantie wensen verzoekers op te merken dat zij gekozen hebben voor legaal verblijf in België,
maar ook illegaal verblijf omwille van het feit dat hun veiligheid er gegarandeerd kan worden, zij hier een
beter leven kunnen opbouwt voor hun kinderen, die hier school lopen en ze in afwachting van een
beslissing m.b.t. hun regularisatie verblijft.

Bovendien kunnen verzoekers op geen enkele manier uit het voorgaande afleiden waarom hun
langdurig verblijf en hun integratie niet kunnen leiden tot regularisatie.

Dat verzoekers ondertussen reeds meer dan 5 jaar op het Belgisch grondgebied verblijven!

DVZ dient minstens te motiveren waarom hun integratie en langdurig verblijf geen reden kunnen vormen
tot regularisatie.

Door middel van deze zin kan DVZ alle aanvragen weigeren. Een aanvraag 9bis is nog altijd een
aanvraag om humanitaire redenen ! !

Verwerende partij dient immers rekening te houden met ALLE elementen in het dossier van verzoekers,
waaronder hun langdurig verblijf, het feit dat een eventuele terugkeer een schending zou uitmaken van
art 8 van het EVRM, hun integratie, het feit dat de kinderen gespecialiseerde scholing nodig hebben, ...

Dit werd eveneens bevestigd in het arrest nr 80 255 van 26 april 2012 van uw raad.

"... De verwerende partij blijft namelijk in gebreke te verduidelijken waarom zij "redelijkerwijze niet kan
inzien waarom deze elementen een regularisatie rechtvaardigen te meer dat zij zelf in de eerste
bestreden beslissing onmiddellijk hierop poneert dat "integratie in de Belgische maatschappij en een
langdurig verblijf (..) een reden (kunnen) zijn om betrokkene een verblijf toe te kennen".

Zij dient de rechtsonderhorige echter wel afdoende te verduidelijken hoe zij deze appreciatie
bevoegdheid aanwendt en waarom diens argumenten geen aanleiding kunnen geven tot de toekenning
van een verblijfsmachtiging...

Dit is ... geen afdoende draagkrachtige motivering"

Dat uit het voorgaande dus blijkt dat de formele motiveringsplicht geschonden is.

De verwerende partij moet motiveren waarom de integratie geen grond kan vormen tot regularisatie.

Dat dit alles een schending is van de motiveringsplicht.

Dat DVZ hiermee nogmaals de motiveringsplicht schendt. Waarom kan een langdurig verblijf en al deze
tekenen van integratie geen reden zijn om betrokkenen een verblijf toe te kennen?

5. Betrokkene haalt aan dat hij zich in buitengewone omstandigheden bevindt, omdat de kinderen nood
hebben aan buitengewoon onderwijs en dit soort onderwijs niet toegankelijk is in het land van herkomst.
Er worden schoolattesten voorgelegd van De Wissel in Puurs, een school voor buitengewoon
basisonderwijs, waaruit blijkt dat H. T. er scholing volgt in de type 2 afdeling en dat M. T. er
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ingeschreven is als regelmatige leerling. De schooldirectie meent dat het best is ont de kinderen verder
les te laten volgen op deze school om een aangepast aanbod te verzekeren. Betrokkene legt echter
geen enkel bewijs voor dat de kinderen geen aangepaste begeleiding en scholing zouden kunnen
verkrijgen in het land van herkomst. De loutere vermelding dat dit niet toegankelijk zou zijn is
onvoldoende om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. Het komt de verzoeker toe om
zijn minst een begin van bewijs te leveren. Aangaande de twee jongste kinderen die ingeschreven zijn in
basisschool Y Kasteeltje, dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet aantoont dat zij geen scholing
zouden kunnen volgen in het land van herkomst.

Integendeel tot wat DVZ stelt, vormt het feit dat de kinderen van verzoekers hier naar school gaan, wel
degelijk een buitengewone omstandigheid!

Annemie Turtelboom, vorig minister van Migratie en Asiel, gaf op 26.03.2009 instructie aan DVZ over de
regularisatie van vreemdelingen die zich in een prangende humanitaire situatie bevinden. Zij voerde een
nieuw regularisatiecriterium in voor families met schoolgaande kinderen sinds 2007. Dit criterium werd
eveneens bevestigd in de instructie van 19.07.2009.

Verzoekers en haar kinderen voldoen dan ook aan de voorwaarden:

Verzoekers hebben twee kinderen die school lopen in het kleuteronderwijs en twee kinderen die school
lopen in het bijzonder onderwijs.

Hij en zijn kinderen komen dus in aanmerking om geregulariseerd te worden op basis van prangende
humanitaire situatie: schoolgaande kinderen.

DVZ heeft de aanvraag onontvankelijk verklaard zonder voldoende rekening te houden met de
aangehaalde feiten.

Dat dit dan ook een schending is van de materiële motiveringsplicht!

Verzoekers komen in aanmerking voor regularisatie op basis van de schoolgaande kinderen, hun
aanvraag diende dan ook in de gegrondheid behandeld te worden.

Verwerende partij faalt erin te motiveren waarom dit geen buitengewone omstandigheid kan uitmaken.

Het feit dat zij schoolgaande kinderen hebben, is al een buitengewone omstandigheid. Immers, zij
kunnen toch niet zomaar hun kinderen van school halen om terug te keren naar Kosovo om aldaar een
aanvraag in te dienen.

DVZ dient het dossier grondig te onderzoeken en rekening te houden met ALLE elementen in het
dossier!

Waar kunnen zij opgevangen worden in afwachting van de behandeling van hun aanvraag? In welke
school zouden zij terecht kunnen? Zij hebben immers nood aan buitengewoon onderwijs!

6. Wat betreft het argument dat de kinderen toch niet zomaar van school gehaald kunnen worden om de
aanvraag in het land van herkomst in te dienen, dient opgemerkt te worden dat betrokkene op
12.09.2011 een bevel om het grondgebied te verlaten betekend heeft. Sindsdien verblijven hij en zijn
gezin illegaal op het Belgisch grondgebied. De scholing van de kinderen tijdens het schooljaar 2011-
2012 vond dan ook grotendeels in illegaal verblijf plaats en het schooljaar 2012-2013 werd aangevat in
illegaal verblijf. Hierdoor kan het argument dat de kinderen toch niet zomaar van school gehaald kunnen
worden, niet weerhouden worden.

De insinuatie dat verzoekers zelf de belangen van hun kinderen hebben geschaad door de kinderen in
België naar school te laten gaan is niet alleen absurd, maar ook volledig fout.

Acht verwerende partij het onderwijs in België minderwaardig aan dat van Kosovo? Slechts indien dit
het geval is, schaadt dit de belangen van de kinderen.

Dat het feit dat verzoekers in België gebleven zijn, waar zij een veilig leven kunnen leiden en een
degelijke opleiding voor hun kinderen kunnen krijgen, een menselijke reactie was!

De kinderen hebben enkel in de Nederlandse taal opleiding gehad en kennen slechts de Belgische
cultuur en gewoontes.

Het is dan ook onredelijk van DVZ om geen rekening te houden met het belang van de kinderen!
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Hier wordt met de toekomst van de kinderen gespeeld, in de meest negatieve zin van het woord!

Het is onredelijk van DVZ om geen rekening te houden met het belang van de kinderen!

De kinderen mogen immers niet gestraft worden voor de acties van de ouders!

7. Betrokkene beweert dat de kinderen enkel Nederlands spreken en enkel de Belgische cultuur
kennen, zodat zij hier scholing moeten volgen. Het is echter erg ongeloofwaardig dat de kinderen met
hun ouders enkel Nederlands zouden spreken. Bovendien toont betrokkene niet aan waarom de
kinderen zich niet meer zouden kunnen aanpassen aan het onderwijs in het land van herkomst.
Betrokkene was steeds op de hoogte van het feit dat de scholing van de kinderen in België slechts een
tijdelijke oplossing was.

Het feit dat het de jongste kinderen reeds hun hele leven in België leven en opgroeien, is wel degelijk
een grond tot verblijfsmachtiging!

Verzoekers en hun kinderen verblijven reeds meer dan 5 jaar op het Belgisch grondgebied.

De kinderen van verzoekers verblijven al bijna hun hele leven in België, dat het onredelijk is van
verwerende partij om daar geen rekening mee te maken!

DVZ heeft gemakkelijkheidshalve de aanvraag onontvankelijk verklaard om deze elementen in de
gegrondheid niet te behandelen.

Bovendien wensen verzoekers op te merken dat de kinderen niet gestraft mogen worden voor de acties
van hun ouders!

Verzoekers zijn naar België gekomen omwille van het feit dat zij hier een veilig leven voor zichzelf en
daarna voor hun kinderen konden opbouwen.

DVZ dient het dossier grondig te onderzoeken en rekening te houden met ALLE elementen in het
dossier!

Dat het feit dat verzoekers naar België gereisd zijn, waar zij een veilig leven kunnen leiden en een
degelijke opleiding voor hun kinderen kunnen krijgen, een menselijke reactie was!

De jongste kinderen hebben enkel in de Nederlandse taal opleiding gehad en kennen slechts de
Belgische cultuur en gewoontes.

De aanvraag wordt ook niet rechtlijnig met andere dossiers behandeld! Niet alleen stelt men steeds dat
integratie vereist is, maar er wordt ook een afweging gemaakt van de duur van het verblijf in het land
van herkomst tov dat in België.

Doch, men vergelijkt deze alleen maar indien het in het nadeel van cliënten speelt. Hier weigert men
rekening te houden met het verblijf van de kinderen, dat uiteraard langer is in België, dan in het land van
herkomst. Meer nog, voor de kinderen kan men stellen dat België hun land van herkomst is.

Dat dit dan ook onaanvaardbaar is!

Ook het feit dat verwerende partij insinueert dat het ongeloofwaardig zou zijn dat de kinderen van
verzoekers enkel Nederlands zouden spreken is hemeltergend!

Het lijkt wel alsof verwerende partij meent dat verzoekers hun kinderen in het Kosovaars dienen op te
voeden, en dus niet dienen te integreren... Neemt men deze procedure eigenlijk nog serieus?!

Het is dan ook onredelijk van DVZ om geen rekening te houden met het belang van de kinderen en te
stellen dat een terugkeer tijdelijk zou zijn. Hoe zit het dan met de scholing en de opvang van de
kinderen bij een eventuele terugkeer?!

Hier wordt met de toekomst van de kinderen gespeeld, in de meest negatieve zin van het woord!

Professor Suetens geeft de volgende omschrijving m.b.t. het redelijkheidsbeginsel: "wanneer het
bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, maw
wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld."

Het is onredelijk van DVZ om geen rekening te houden met het belang van de kinderen!
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De kinderen mogen immers niet gestraft worden voor de acties van de ouders!

Dat verzoekers van mening zijn dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden, en dat
zij geregulariseerd dienen te worden nu duidelijk blijkt dat DVZ hun integratie niet betwist.

8. Verzoeker beroept zich tevens op artikel 28 en 29 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten
van het Kind (IVRK), maar legt geen enkel bewijs voor dat er geen onderwijs beschikbaar is in het land
van herkomst, conform art 28 en 28 van het IVRK.

België heeft, als staat die de IVRK heeft ondertekend, de plicht om te waarborgen dat een kind recht
heeft op onderwijs. Art 28 en 29 van het IVRK bepaalt immers het volgende :

Artikel 28 Onderwijs
Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en verplicht. De overheid zorgt
ervoor dat het voortgezet - en beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind, in overeenstemming met
zijn of haar leerniveau. De overheid pakt vroegtijdig schooluitval aan. De handhaving van de discipline
op school moet de menselijke waardigheid en kinderrechten respecteren. Internationale samenwerking
is nodig om analfabetisme te voorkomen.

Artikel 29 Onderwijsdoelstellingen
Het kind heeft recht op onderwijs dat is gericht op: de ontplooiing van het kind; respect voor
mensenrechten en voor de eigen culturele identiteit, de waarden van het eigen land en van andere
landen; vrede en verdraagzaamheid; gelijkheid tussen geslachten; vriendschap tussen alle volken en
groepen en eerbied voor het milieu. Iedereen is vrij om een school naar eigen inzicht op te richten met
inachtneming van deze beginselen en de door de overheid vastgestelde minimumnormen voor alle
scholen.

De stelling van verwerende partij als zou het kinderrechtenverdrag niet worden geschonden is flagrant
onwaar!

Verzoekers zijn ouder van vier schoolplichtige kinderen. In Kosovo kunnen zij niet dezelfde kansen
krijgen in het onderwijs. In het bijgevoegd statistieken van Unicef, staat duidelijk vermeld dat slechts
17% van de Roma meisjes toegang hebben tot het middelbaar onderwijs.

DVZ negeert het feit dat zelfs de basisinfrastructuur niet beschikbaar is voor kinderen, en in het
bijzonder meisjes in Kosovo.

Men bevestigt kennis te hebben van het feit dat buitengewoon onderwijs noodzakelijk is, desalniettemin
weigert men de mogelijkheid tot buitengewoon onderwijs in Kosovo te onderzoeken! Dat het dan ook
onaanvaardbaar is dat verwerende partij dit element naast zich neerlegt, zonder het verder te
onderzoeken!

De kinderen van verzoekers hebben de beste kans op volwaardig en gespecialiseerd onderwijs in
België en dit in tegenstelling tot de scholingsmogelijkheden in het land van herkomst van de ouders!

Dat dit dus wel degelijk een buitengewone omstandigheid vormt!

De kinderen van verzoekers moeten de kans krijgen op onderwijs!

9. Betrokkene roept in dat etnische Roma's in Kosovo gediscrimineerd worden en er geen menswaardig
leven kunnen lijden, zodat een terugkeer naar Kosovo een schending van artikel 3 van het EVRM zou
betekenen. Er dient opgemerkt te worde dat de bescherming verleend via art 3 van het EVRM slechts in
buitengewone gevallen toepassing zal vinden. Hiervoor dient verzoeker zijn beweringen te staven met
een begin van bewijs terwijl in casu het enkel bij een bewering blijft en dit niet kan volstaan om een
inbreuk uit te maken op het vernoemde artikel 3. De loutere vermelding van het artikel 3 EVRM volstaat
dus niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden.

Verzoekers bevinden zich eveneens in buitengewone omstandigheden daar een terugkeer naar Kosovo
een schending zou uitmaken van artikel 3 van het EVRM.

Artikel 3 van het EVRM omvat het volgende: "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch
aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen".

Wanneer verzoekers zouden moeten terugkeren zal artikel 3 van het EVRM geschonden worden.

Elke staat heeft een beschermingsplicht t.o.v. mensen die foltering en mensonwaardige behandeling
dienen te ondergaan. Dit betekent dat niemand in een onherstelbare toestand van reëel gevaar daartoe



RvV X - Pagina 11

geplaatst wordt, ook al is het buiten de jurisdictie van die staat zelf. ( Arrest Kirkwood (19479/83), 12
maart 1984).

DVZ merkt op dat verzoekers het gevaar voor de schending van art 3 van het EVRM dienen te bewijzen.

Verzoekers wensen op te merken dat uit de vele recente media wel degelijk blijkt dat de situatie in
Kosovo nog steeds levensgevaarlijk is.

Dat het algemeen geweten is dat de situatie voor Roma's in Kosovo verre van ideaal is. Er zijn nog
steeds schendingen van fundamentele rechten in hoofde van Roma s. De roma zijn onderhevig aan
discriminatie, vooroordelen en intolerantie en zijn soms het slachtoffer van een aantal individuele
aanvallen.

Roma zijn vaak slachtoffer van onverdraagzaamheid en haat.

Er is weinig steun voor de slachtoffers van discriminatie en er is behoefte aan een grotere inzet van de
kant van alle betrokkenen — de politie, het openbaar ministerie en rechterlijke macht — die ervoor
moeten zorgen dat de wetgeving volledig wordt afgedwongen.

Roma krijgen nog steeds te maken met zeer moeilijke levensomstandigheden en frequente discriminatie
met name op het gebied van de toegang tot onderwijs, sociale bescherming, gezondheidszorg,
werkgelegenheid en adequate huisvesting.

Corruptie binnen de politie blijkt een ernstig probleem, hierdoor kunnen zij onmogelijk bescherming
zoeken.

Roma hebben te maken met maatschappelijke aversie en discriminatie door alle andere etnische
groepen.

Het is onverantwoord om in dergelijke omstandigheden burgers terug te sturen en hen bloot te stellen
aan dergelijke gevaarlijke situaties.

Verzoekers zijn uit hun land van herkomst gevlucht omwille van problemen.

Indien zij terugkeren naar hun land van herkomst zal artikel 3 van het EVRM geschonden worden.

Voor cliënten die de Kosovaarse nationaliteit hebben is het onmogelijk om terug te keren naar hun land
van herkomst Immers zij zijn uit het land gevlucht en zijn er al meer dan 5 jaar niet meer geweest.

Zij kunnen bijgevolg dus ook niet terugkeren!

Voor de jongste kinderen van verzoekers kan er zelfs geen sprake zijn van een land van herkomst", zij
zijn er nog nooit geweest, zijn in België geboren en hebben hier steeds scholing gehad!

Hoe kunnen zij geacht worden terug een leven op te bouwen in Kosovo, als zij daar al meer dan 5 jaar
niet meer zijn geweest en vrezen voor hun leven??

Dat zij dan ook onder de bescherming vallen van art 3 EVRM. Verzoekers begrijpen niet waarom dit niet
beschouwd kan worden als een buitengewone omstandigheid.

DVZ schendt flagrant het zorgvuldigheidsbeginsel door niet te onderzoeken of verzoekers al dan niet
kunnen terugkeren naar hun land van herkomst.

Verzoekers zijn al jaren niet meer in hun land van herkomst geweest.

Zij hebben schrik dat zij slachtoffer zullen zijn van foltering of onmenselijke of vernederende
behandeling of bestraffing in haar land van herkomst of ernstige bedreiging van hun leven of persoon
riskeren.

Bovendien kunnen verzoekers dit niet toepassen op hun persoonlijke situatie, zij kunnen immers niet
terugkeren naar hun land van herkomst! Zij zijn Kosovo ontvlucht uit schrik voor hun leven!

Dat zij onmogelijk kunnen terugkeren om aan DVZ te bewijzen wat de gevolgen zouden kunnen zijn, dat
men hier dus altijd spreekt van een hypothetische situatie.

Gelieve in de bijlage recente mediaberichtgeving terug te willen waaruit duidelijk blijkt dat de situatie in
Kosovo nog steeds zeer gevaarlijk is voor Roma's.
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Dat zij dan ook onder de bescherming vallen van art 3 EVRM. Verzoekers begrijpen niet waarom dit niet
beschouwd kan worden als een buitengewone omstandigheid.

10. Ten slotte dient opgemerkt te worden dat betrokkene zich ter ondersteuning van zijn aanvraag om
machtiging tot verblijf, beroept op de instructie van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van art 9.3 en
art 9bis van de wet van 15.12.1980. We merken echter op dat deze vernietigd werd door de Raad van
State (RvS arrest 198.769 van 09.12.2009 en arrest 215.571 van 05.10.2011) Bijgevolg zijn de criteria
van hogervernoemde instructie niet meer van toepassing.

Verzoekers dienden op 05.08.2013 een regularisatieaanvraag in, op basis van de instructie dd.
19.07.2009

Hoewel de instructie vernietigd werd door de Raad van State, zou de minister, thans de staatssecretaris,
in haar discretionaire bevoegdheid de instructie blijven toepassen.

Het volgende werd ook gepubliceerd op de website van Kruispunt - Migratie in samenspraak met DVZ
en kabinet van staatssecretaris De Block:

Sinds november 2011 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken de motiveringen gewijzigd van negatieve
beslissingen over een regularisatie-aanvraag (artikel 9bis Vreemdelingenwet). In negatieve beslissingen
staat voortaan dat de criteria van de instructie van 19/7/2009 niet meer van toepassing zijn, aangezien
deze instructie vernietigd werd door de Raad van State (RvSt arrest 198.769 van 9/12/2009, en RvSt
arrest nr. 215.571 van 5/10/201 1)l Nochtans bevestigen zowel kabinet De Block aïs directie van DVZ
nu dat de criteria van de instructie nog steeds zelden voor wie eraan voldoet. Het afgesproken beleid
wordt uitgevoerd tot wanneer een nieuw regularisatiebeleid wordt bekend gemaakt.

Volgens het arrest van de Raad van State van 5/10/2011 mogen de DVZ en de staatssecretaris geen
bindende voorwaarden (in de zin van dwingend toe te passen regels) toevoegen aan artikel 9bis Vw. De
DVZ en de staatssecretaris hebben ten gronde een discretionaire bevoegdheid om regularisatie toe te
staan of te weigeren: zij moeten hun appreciatiemogelijkheid behouden.

Zij kunnen dus nog altijd regularisaties toestaan volgens eigen criteria. Zowel kabinet De Block als
directie van DVZ lieten recent aan het Kruispunt M-I weten dat de criteria van de instructie nog steeds
gelden voor wie eraan voldoet. Dat blijkt ook uit de positieve beslissingen die nog genomen worden. Wie
voldoet aan de criteria van 19/7/2009 mag blijven vertrouwen dat deze worden toegepast, tot wanneer
de regering eventueel een ander beleid zou meedelen: dat volgt uit het vertrouwensbeginsel en het
behoorlijk bestuur.

Maar ook aanvragen die niet aan de criteria van de instructie voldoen, moeten op hun waarde
beoordeeld en gemotiveerd worden. De criteria van de instructie zijn op zichzelf geen voldoende reden
om een aanvraag af te wijzen. Dat verklaart de gewijzigde motiveringen van negatieve beslissingen.

Hieruit volgt dus dat het redelijkheidsbeginsel geschonden is!

"Het redelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer het bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist
gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft gemaakt, maw wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft
gehandeld"

Er werd op alle mogelijke manieren zowel media als officiële berichtgeving duidelijk gemaakt dat de
instructie zou blijven gelden, in dit dossier wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met de
instructie.

In arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 vernietigt de Raad van State de regularisatieinstructie van
19 juli 2009.5

Er is tot op heden geen enkele mededeling van DVZ of de Staatssecretaris geweest waarin bevestigd
wordt dat de criteria niet meer mogen aangehaald worden. Integendeel, zolang er geen nieuwe richtlijn
is mogen ze aangehaald worden.

Bovendien betekent dit dat alle vreemdelingen die een aanvraag in toepassing van artikel 9 bis, zich
baserend op de instructie d.d. 19.07.2009, hebben ingediend en een verblijfskaart hebben bekomen,
zijnde beperkte duur op basis van hun arbeidsmarkt zijnde onbeperkte duur op basis van hun
ononderbroken verblijf van meer dan 5 jaar, dat ze allemaal een nieuwe beslissing moeten krijgen
waarin DVZ meedeelt dat zij een verkeerde beslissing hebben genomen. Dat de beslissingen in het
verleden gebaseerd waren op een instructie die vernietigd was en dat ze toch geen recht hebben op
verblijf!
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Via de media werd de instructie op alle mogelijke manieren bekend gemaakt. Dat DVZ op verschillende
manieren dit zelf publiek heeft gemaakt. Dit betekent dat de instructie niet meer een interne beleidslijn
was maar ook een instructie voor de vreemdelingen zelf waarop zij zich konden baseren.

In 2010 vroegen vroegen 36.848 mensen regularisatie aan.
De minister van Binnenlandse Zaken keurde in 2010 15.426 regularisatiedossiers goed. Alles samen
gaat het om 24.199 personen. Het gaat om verschillende types regularisatie:

op medische gronden
lange asielprocedures
humanitaire redenen
de illegaal verblijvende ouders van een Belgisch kinderen

Dit betekent dus dat voor 2010 alleen al de 15.426 regularisatiedossiers opnieuw moeten bekeken
worden.

Dat op de website van binnenlandse zaken het volgende werd gepubliceerd : Aanvragen Om Machtiging
Tot Verblijf Voor Humanitaire Redenen Statistische Gegevens- Dienstjaar 2011 Dat wij kunnen
vaststellen dat er nooit eerder zoveel geregulariseerde personen waren dan in 2009 en 2010! Dat van
de 24 199 mensen die op basis van 2.8A en 2.8B een aanvraag indienden 15.426 werkelijk ook
geregulariseerd werden!

Dit is duidelijk een schending van het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel!

De aanvragen die ingediend werden tussen 15.09.2009 en 15.12.2009 en onmiddellijk behandeld
werden op basis van de instructies ontvankelijk en gegrond verklaard.

Bovendien neemt DVZ nog altijd beslissingen waarin nog steeds verwezen wordt naar de instructie en
de mogelijkheid wordt gegeven om een arbeidskaart B aan te vragen. Wij kunnen tientallen voorbeelden
voorleggen waarin dit het geval is.

Dat dan ook het gelijkheidsbeginsel dient gerespecteerd te worden en de bestreden beslissing dan ook
een schending is van het gelijkheidsbeginsel!

Schending van het gelijkheidsbeginsel is slechts denkbaar, zo stelt de Raad van State uitdrukkelijk
wanneer de overheid optreedt ter uitoefening van een discretionaire bevoegdheid. In een arrest van 13
juli 1990 werd dit als volgt uitgelegd: "dat zulk een schending immers hierin bestaat dat de overheid ter
zake beslissingsrecht heeft, zonder een deugdelijke reden te doen gelden aan de ene burger geeft of
oplegt, wat ze de andere burger niet geeft of oplegt"

In casu hoewel de instructie reeds in december 2009 vernietigd werd, bleef DVZ dat toepassen en zelfs
op basis hiervan verblijfsmachtigingen toekennen.

Dat wij uit het voorgaande kunnen afleiden dat de richtlijn op 11 december 2009 werd bekendgemaakt
door toenmalige staatssecretaris bevoegd voor asiel en migratie M. Wathelet en deze nog steeds
gelden daar er geen andere instructie en/of richtlijn bekendgemaakt werd.

In een memorie verwijst verwerende partij zelf naar een arrest van uw Raad met de volgende
opmerking:

"Door binnen het kader van haar discretionaire bevoegdheid alle elementen die vooropgesteld waren in
de vernietigde instructie te hernemen als waren het nieuwe criteria voor een beoordeling ten gronde van
de regularisatieaanvraag, kan de verwerende partij geen willekeur worden verweten."

Ook arrest nr. 80 660 van 4 mei 2012 van uw Raad spreekt zich zeer duidelijk uit over deze zaak:
"De voorwaarden van de instructie worden als een dwingende maatregel toegepast, waarbij de
bevoegde staatssecretaris over geen enkele appreciatiemogelijkheid meer beschikt wat dus in strijd is
met de discretionaire bevoegdheid waarover de staatssecretaris beschikt. (RvS 5 oktober 2011, nr.
215.571; RVS 1 december 2011, nr. 216.651)"

Dat men in het ene geval het dossier wel aan de instructie toetst, en in het andere dossier dan weer
niet, dat dit dan ook onaanvaardbaar is!

Bijgevolg,
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Dat verzoekers van mening zijn dat zij voldoende hebben aangetoond dat er wel degelijk sprake is van
buitengewone omstandigheden, en dat zij van mening zijn dat hun regularisatieaanvraag ten gronde
behandeld moest worden.

Immers, artikel 9 bis van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende:

Art. 9bis. <W 2006-09-15/72, art. 4, 041; Inwerkingtreding : 01-06-2007> § 1. In buitengewone
omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument beschikt, kan de
machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Deze
maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens gemachtigde de
machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden afgegeven. De voorwaarde
dat de vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument is niet van toepassing op : - de asielzoeker
wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of die tegen deze beslissing een overeenkomstig
artikel 20 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar
cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop het beroep niet toelaatbaar wordt
verklaard; - de vreemdeling die zijn onmogelijkheid om het vereiste identiteitsdocument te verwerven in
België, op geldige wijze aantoont. § 2. Onverminderd de andere elementen van de aanvraag, kunnen
niet aanvaard worden als buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard : 1°
elementen die reeds aangehaald werden ter ondersteuning van een asielaanvraag in de zin van de
artikelen 50, 50bis, 50ter en 51 en die verworpen werden door de asieldiensten, met uitzondering van
elementen die verworpen werden omdat ze vreemd zijn aan de criteria van de Conventie van Genève,
zoals bepaald in artikel 48/3, en aan de criteria voorzien in artikel 48/4 met betrekking tot de subsidiaire
bescherming of omdat de beoordeling ervan niet behoort tot de bevoegdheid van die instanties; 2°
elementen die in de loop van de procedure ter behandeling van de asielaanvraag in de zin van artikel
50, 50bis, 50ter en 51 hadden moeten worden ingeroepen, aangezien zij reeds bestonden en gekend
waren voor het einde van deze procedure; 3° elementen die reeds ingeroepen werden bij een vorige
aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk; 4° elementen die ingeroepen
werden in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf op grond van
artikel 9ter.

Dat verzoekers van mening zijn, dat zij volledig aan deze voorwaarden voldoen en bijgevolg een
regularisatieaanvraag op basis van art 9bis indienden.

Dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden (zie voorgaande) en dat verzoekers
wel degelijk voldoen aan de basisvoorwaarden waardoor de aanvraag van verzoekers ten gronde moest
behandeld worden.

Dat de beslissing van dienst vreemdelingenzaken aldus een gebrek vertoont door hier geen rekening
mee te houden en zij zich duidelijk vergissen in dit dossier en een en ander over het hoofd hebben
gezien.

De bestreden beslissing schendt aldus de motiveringsverplichting in de zin van de wet van 29 juli 1991
en bovendien ook het redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel.

In gelijkaardige dossiers verklaart DVZ de aanvragen wel gegrond en houdt men rekening met alle
aangehaalde elementen.

Hoewel de instructie vernietigd werd door de Raad van State, zou de minister, thans de staatssecretaris,
in haar discretionaire bevoegdheid de instructie blijven toepassen. (zie voorgaande)

Dat verzoekers volledig aan deze voorwaarden voldoen en bijgevolg geregulariseerd dienen té worden!

Bovendien is het voor verzoekers ni et duidelijk WAAROM DVZ hier geen rekening mee houdt in haar
beslissing. Indien DVZ van mening is dat deze criteria niet van toepassing zijn op verzoekers, dienen zij
op zijn minst te motiveren waarom niet aangezien zij nog steeds over de discretionaire bevoegdheid
beschikken om deze toe te passen.

Gezien men immers zo het gelijkheidsbeginsel schendt daar men tot op heden en op basis van deze
instructie die men omwille van zijn discretionaire bevoegdheid toepast, positieve beslissingen blijft
nemen.

We kunnen immers menige voorbeelden voorleggen van situaties waarin DVZ tot op heden nog
beslissingen neemt, naar aanleiding en op basis van de "zogezegd vernietigde" instructie.

Gelieve in de bijlage (zie stuk4), alvast één concreet voorbeeld terug te vinden van zo'n beslissing. Op
04.03.2013 mochten we nog dergelijke instructie ontvangen.
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Client kreeg een beslissing van DVZ die enkel en alleen kan voortvloeien uit de instructie van
19.07.2009. Zoals duidelijk aangeduid in bijgevoegd stuk, werd deze beslissing genomen op basis van
de criteria zoals gesteld in punt 2.8B van de instructie.

Verzoekers begrijpen niet waarom deze instructie wel van toepassing is op het ene dossier, en dan
weer niet in het andere.

Dat dit een flagrante schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel !

Dat dan ook het gelijkheidsbeginsel dient gerespecteerd te worden en de bestreden beslissing dan ook
een schending is van het gelijkheidsbeginsel!

Verzoekers voldoen aan de voorwaarden zoals ze gesteld zijn in de instructie d.d. 19.07.2009, met
name prangende humanitaire situatie.

Dat DVZ bij het nemen van haar beslissing hier geen rekening mee heeft gehouden !Dat de beslissing
van dienst vreemdelingenzaken aldus een gebrek vertoont door hier geen rekening mee te houden.

Dat verzoekers helemaal niet inzien waarom men weigert rekening te houden met ALLE elementen in
het dossier van verzoekers.

Dat verzoekers dan ook menen dat hun aanvraag niet op een zorgvuldige wijze werd behandeld.

Het lijkt alsof verwerende partij uit het oog is verloren dat een aanvraag op basis van artikel 9bis nog
steeds een aanvraag is op basis van humanitaire redenen! Uit de bestreden beslissing blijkt zeer
duidelijk dat de ratio legis van art 9bis geschonden is door DVZ.

Verwerende partij dient immers rekening te houden met ALLE elementen in het dossier van verzoekers,
waaronder hun langdurig verblijf, het feit dat verzoekers geen strafbare feiten hebben gepleegd, het feit
dat verzoekers schoolplichtige kinderen hebben, hun erkende integratie, het feit dat de kinderen nood
hebben aan buitengewoon onderwijs, ...

Dat verzoekers dan ook vragen huidige beslissing te willen vernietigen omwille van het feit dat deze een
schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel,
het rechtszekerheidbeginsel en de motiveringsplicht.”

4.2 De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger,
zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de
administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat
de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 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.

Uit het verzoekschrift blijkt evenwel dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissing kennen,
zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.

Waar de verzoekers inhoudelijke argumenten ontwikkelen tegen de bestreden beslissing, voeren zij in
wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel vanuit
dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de
bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve
overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze
overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft
beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven houdt in dat de bestreden
beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in
rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het onderzoek
naar de voormelde schending wordt gevoerd in het licht van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, nu
de aanvraag van verzoeker om machtiging tot verblijf op grond van deze bepaling werd ingediend en
beoordeeld.

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel
dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur
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geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september
1999, nr. 82.301).

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die
de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is
kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens
voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn.

Het rechtszekerheidsbeginsel, dat verzoekers ook geschonden achten, is een uit de rechtsstaat
voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de
rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat
die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur (RvS 11
januari 2007, nr. 166.563; I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur,
Brugge, die Keure, 2006, 315-349).

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een vreemdeling een verblijfsmachtiging toe te
kennen in het kader van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, dient de gemachtigde van de minister
c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te weten of er
aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de aanvraag van de
verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden
verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te
vragen. De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel
onderzoek in:

1. Wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone
omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te
rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn. Zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet
blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging niet in
aanmerking worden genomen.
2. Wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer
dan drie maanden in het Rijk te verblijven.

Een machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven moet in principe worden
aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de verblijfplaats van
de vreemdeling of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Op dit principe bestaan drie
uitzonderingen bestaan:
- de in een internationaal verdrag, een wet of een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen (artikel 9,
tweede lid),
- wanneer er buitengewone omstandigheden zijn en de vreemdeling over een identiteitsdocument
beschikt kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar de
vreemdeling verblijft (artikel 9bis)
- de in België verblijvende vreemdeling die beschikt over een identiteitsdocument en lijdt aan een ziekte
kan onder welbepaalde voorwaarden een machtiging tot verblijf aanvragen bij de minister of zijn
gemachtigde (artikel 9ter).

In casu is enkel de tweede uitzondering aan de orde en meer bepaald het begrip “buitengewone
omstandigheden”.

4.2.1 Vooraf en als algemeen principe dient gesteld dat de mogelijkheid om in België een
verblijfsmachtiging aan te vragen als uitzonderingsbepaling restrictief moet worden geïnterpreteerd. De
“buitengewone omstandigheden”, strekken er niet toe te verantwoorden waarom de machtiging voor een
verblijf van meer dan drie maanden wordt verleend, maar strekken er toe te verantwoorden waarom de
aanvraag in België en niet in het buitenland wordt ingediend.

De “buitengewone omstandigheden” zijn omstandigheden die een tijdelijke terugkeer van de
vreemdeling naar zijn land van oorsprong, om er de noodzakelijke formaliteiten voor het indienen van
een aanvraag tot machtiging tot verblijf te vervullen, onmogelijk of bijzonder moeilijk maken.
Een aanvraag ingediend met toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet vereist een dubbel
onderzoek vanwege de overheid. Vooreerst dient te worden nagegaan of het buitengewone karakter
van de door de vreemdeling aangevoerde omstandigheden om zijn aanvraag in België in te dienen
aanvaardbaar is en vervolgens, indien de aanvraag ontvankelijk is, of de door de betrokkene
aangevoerde redenen om een verblijfsmachtiging van meer dan drie maanden te verkrijgen gegrond
zijn.

De vreemdeling dient in zijn aanvraag klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone
omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de consulaire of diplomatieke dienst in het
buitenland in te dienen. Hij dient aan te tonen dat het voor hem bijzonder moeilijk is terug te keren naar
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zijn land van oorsprong of naar een land waar hij gemachtigd is te verblijven, om er zijn aanvraag tot
verblijfsmachtiging in te dienen. Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waarin het ingeroepen
beletsel precies bestaat.

Als typische buitengewone omstandigheden kunnen onder meer worden aangevoerd, weliswaar
naargelang de concrete omstandigheden van de zaak: de situatie van oorlog of burgeroorlog in het land
van herkomst, de afwezigheid aldaar van een Belgische diplomatieke of consulaire post, vervolging in
het land van herkomst, moeilijkheden om een paspoort of reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz.

In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, wat betekent dat de
buitengewone omstandigheden die verzoeker heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom hij geen
aanvraag om machtiging tot verblijf vanuit zijn land van herkomst kon indienen, niet werden aanvaard of
bewezen.

4.2.2 Verzoeker betoogt dat hij wél buitengewone omstandigheden heeft aangehaald. Hij kan niet
terugkeren want zijn leven is in België opgebouwd. De jongste kinderen zijn nog nooit in Kosovo
geweest.

Verwerende partij motiveert dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden
vormen waarom de aanvraag niet via de gewone procedure kan worden ingediend. Ze verantwoorden
niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Waar verzoekers duidelijk
aangeven dat zij het niet eens zijn met de beoordeling van de verwerende partij nodigen verzoekers te
dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek, hetgeen niet tot de bevoegdheid van de Raad
behoort.

Waar verzoekers betogen dat de verwerende partij rekening dient te houden met alle elementen van het
dossier, laten zij na uiteen te zetten met welke door de verzoeker aangehaalde elementen verwerende
partij geen rekening zou hebben gehouden.

4.2.3 Verzoeker meent dat hij voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd door de voormalige
Minister Turtelboom, met name vreemdelingen die vijf jaar in België verblijven en schoolgaande
kinderen hebben en dat hij aldus geen buitengewone omstandigheden diende aan te tonen.

Er is de Raad geen “voorwaarden” van Minister Turtelboom gekend waardoor verzoeker geen
buitengewone omstandigheden zou dienen aan te tonen. In de mate verzoekers doelen op de
vernietigde instructie van 19 juli 2009 inzake de toepassing van het oude artikel 9, derde lid en artikel
9bis van de vreemdelingenwet (hierna: de instructie van 19 juli 2009) wijst de Raad erop dat deze is
vernietigd door de Raad van State. Verweerder motiveert in de bestreden beslissing correct: “Ten slotte
dient opgemerkt te worden dat betrokkene zich ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot
verblijf beroept op de instructie van 19.07.2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en 9bis van de
wet van 15.12.1980 en op de instructie van toenmalig minister Turtelboom die werd opgenomen in de
instructie van 19.07.2009. De instructie van 19.07.2009 werd echter vernietigd door de Raad van State
(Raad van State arrest 198.769 d.d. 09.12.2009 en arrest 215.571 d.d. 05.10.2011.) Bijgevolg zijn de
criteria van hogervernoemde instructie niet meer van toepassing.”

4.2.4 Verzoekers begrijpen niet waarom het langdurig verblijf en de integratie van het gezin geen
buitengewone omstandigheid kunnen uitmaken.

Verwerende partij motiveert dat de integratie geen buitengewone omstandigheid vormt waarom de

aanvraag niet via de gewone procedure kan worden ingediend. Wat het langdurig verblijft betreft stelt de

verwerende partij vast dat zijn asielprocedure een jaar en negen maanden heeft geduurd. Deze duur

kan niet als onredelijk lang worden beschouwd en geeft verzoeker niet ipso facto recht op verblijf. Ze

verantwoorden niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend. Verwerende

partij stelt aldus dat deze elementen behoren tot de gegrondheid en niet in deze fase worden

behandeld.

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State zijn elementen van integratie en langdurig verblijf in

principe geen buitengewone omstandigheden, aangezien deze tot de gegrondheid van de aanvraag

behoren en bijgevolg in de ontvankelijkheidsfase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr.

198.769). Dit arrest preciseerde bijvoorbeeld dat “als typische buitengewone omstandigheden onder

meer [kunnen] worden aangevoerd, al naargelang de concrete omstandigheden van de zaak: de situatie

van oorlog of burgeroorlog in het land van herkomst, de afwezigheid aldaar van een Belgische

diplomatieke of consulaire post, vervolging in het land van herkomst, moeilijkheden om een paspoort of

reistitel te bekomen, ernstige ziekte enz.", terwijl "echter omstandigheden die bijvoorbeeld betrekking

hebben op de lange duur van het verblijf in België, de lange duur van de asielprocedure, de goede
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integratie, het zoeken naar werk, het hebben van vele vrienden en kennissen, de gegrondheid van de

aanvraag betreffen en derhalve niet kunnen verantwoorden waarom deze in België, en niet in het

buitenland, is ingediend." Verweerder kon in de bestreden beslissing dan ook terecht overwegen dat de

in de verblijfsaanvraag aangehaalde elementen van integratie en lang verblijf niet als buitengewone

omstandigheden kunnen aanvaard worden.

4.2.5 Verzoekers betogen dat verzoeker en zijn gezin er steeds alles aan hebben gedaan om legaal
verblijf te bemachtigen. Zij kunnen niet terugkeren want dan zal artikel 3 van het EVRM worden
geschonden.

De Raad dient verzoekers erop te wijzen dat de asielaanvraag zowel als verzoekers vraag tot
subsidiaire bescherming werd afgewezen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen en dat deze beslissing werd bevestigd in beroep door de Raad, zodat kan aangenomen
worden dat reeds werd onderzocht of een terugkeer naar het land van herkomst een schending zou
uitmaken van artikel 3 van het EVRM en dat deze vraag negatief werd beantwoord. Er dient bijkomend
aangestipt te worden dat hierbij rekening werd gehouden met zijn verklaringen dat zij tot de Roma-
gemeenschap behoren. Met hun betoog maken verzoekers geen schending van artikel 3 van het EVRM
aannemelijk.

Verzoekers wijzen er op dat verzoeker en zijn gezin ondertussen reeds meer dan vijf jaar op het
Belgische grondgebied verblijven.

De bestreden beslissing motiveert dat hij dit motief niet onderbouwt aan de hand van concrete
elementen waarom dit hem zou verhinderen om terug te keren naar zijn land van herkomst. Verzoekers
weerleggen het motief in de bestreden beslissing niet door de loutere herhaling van het feit dat
verzoeker en zijn gezin ondertussen meer dan vijf jaar op het Belgische grondgebied verblijven.

4.2.6 Verzoekers betwisten dat het feit dat de kinderen hier naar school gaan, geen buitengewone
omstandigheid uitmaakt volgens verwerende partij. Ook de instructie van 19 juli 2009 had ‘het
schoollopen van de kinderen’ opgenomen in de criteria.

In de bestreden beslissing wordt het volgende gemotiveerd: “Betrokkene haalt aan dat hij zich in
buitengewone omstandigheden bevindt, omdat de kinderen nood hebben aan buitengewoon onderwijs
en dit soort onderwijs niet toegankelijk is in het land van herkomst. Er worden schoolattesten voorgelegd
van De Wissel in Puurs, een school voor buitengewoon basisonderwijs, waaruit blijkt dat H. T. er
scholing volgt in de type 2 afdeling en dat M. T. er ingeschreven is als regelmatige leerling. De
schooldirectie meent dat het best is om de kinderen verder les te laten volgen op deze school om een
aangepast aanbod te verzekeren. Betrokkene legt echter geen enkele bewijs voor dat de kinderen geen
aangepaste begeleiding en scholing zouden kunnen verkrijgen in het land van herkomst. De loutere
vermelding dat dit niet toegankelijk zou zijn is onvoldoende om als buitengewone omstandigheid
aanvaard te worden. Het komt de verzoeker toe op zijn minst een begin van bewijs te leveren.
Aangaande de twee jongste kinderen, die ingeschreven zijn in basisschool ’t Kasteeltje, dient opgemerkt
te worden dat betrokkene niet aantoont dat zij geen scholing zouden kunnen volgen in het land van
herkomst. Wat betreft het argument dat de kinderen toch niet zomaar van school gehaald kunnen
worden om de aanvraag in het land van herkomst in te dienen, dient opgemerkt te worden dat
betrokkene op 12.09.2011 een bevel om het grondgebied te verlaten betekend heeft. Sindsdien
verblijven hij en zijn gezin illegaal op het Belgisch grondgebied. De scholing van de kinderen tijdens het
schooljaar 2011-2012 vond dan ook grotendeels in illegaal verblijf plaats en het schooljaar 2012-2013
werd aangevat in illegaal verblijf. Hierdoor kan het argument dat de kinderen toch niet zomaar van
school gehaald kunnen worden, niet weerhouden worden. Betrokkene beweert dat de kinderen enkel
Nederlands spreken en enkel de Belgische cultuur kennen, zodat zij hier scholing moeten volgen. Het is
echter erg ongeloofwaardig dat de kinderen met hun ouders enkel Nederlands zouden spreken.
Bovendien toont betrokkene niet aan waarom de kinderen zich niet meer zouden kunnen aanpassen
aan het onderwijs in het land van herkomst. Betrokkene was steeds op de hoogte van het feit dat de
scholing van de kinderen in België mogelijks slechts een tijdelijke oplossing was. Verzoeker beroept zich
tevens op artikel 28 en 29 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), maar
legt geen enkel bewijs voor dat er geen onderwijs beschikbaar is in het land van herkomst conform
artikel 28 en 28 van het IVRK.”

Waar verzoekers betogen dat het schoollopen van hun kinderen een buitengewone omstandigheid
uitmaakt, dient erop te worden gewezen dat de Raad van State reeds meerdere malen heeft geoordeeld
dat het niet onredelijk is dat de gemachtigde van de staatssecretaris beslist dat de aanwezigheid van
schoolgaande kinderen geen buitengewone omstandigheid uitmaakt (RvS 14 maart 2006, nr. 156.325
en RvS 4 juli 2002, nr. 108.862). Door opnieuw te verwijzen naar een vernietigde instructie, hetgeen
geen dienstig betoog is, maken verzoekers niet aannemelijk dat de gemachtigde ter zake kennelijk
onredelijk heeft geoordeeld. Waar zij nog verwijzen naar het feit dat de kinderen recht hebben op
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onderwijs, wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing geenszins inhoudt dat de kinderen het recht
op onderwijs wordt ontzegd. Immers wordt duidelijk aangegeven dat verzoeker niet aantoont dat zijn
kinderen geen onderwijs zouden kunnen volgen in het land van herkomst. Het blote betoog van de
verzoekers dat hun kinderen in het land van herkomst niet dezelfde kansen op onderwijs zullen krijgen,
kan geen afbreuk doen aan de motivering ter zake. Ook waar zij stellen dat het onderwijs in een andere
taal is, tonen zij niet aan dat de kinderen deze taal niet machtig zijn of kunnen worden. Waar verzoekers
voorts menen dat het schoollopen een grond is voor regularisatie, wijst de Raad erop dat de aanvraag in
de ontvankelijkheidsfase werd beoordeeld. Verzoekers’ kritiek gaat onterecht uit van een beoordeling
ten gronde, hetgeen in casu niet aan de orde is.

4.2.7 Verzoekers menen dat de insinuatie dat verzoeker zelf de belangen van zijn kinderen heeft
geschaad door de kinderen in België naar school te laten gaan absurd en fout. Verwerende partij houdt
geen rekening met de belangen van de kinderen en ze mogen niet gestraft worden voor de acties van
de ouders.

Verwerende partij stelt slechts vast dat de verplichte scholing van de kinderen sinds september 2011
plaats vond in illegaal verblijf. De Raad ziet voorts niet in hoe uit deze motivering door verzoekers kan
afgeleid worden dat het bestuur het onderwijs in België minderwaardig acht aan dat van Kosovo. Het
bestuur geeft met deze motivering enkel aan dat de verzoekers “steeds op de hoogte (waren) van het
feit dat de scholing van de kinderen in België mogelijks slechts een tijdelijke oplossing was”. Indien de
kinderen daardoor in hun belangen worden geschaad, dan is dit enkel te wijten aan het volharden in
illegaal verblijf van de ouders.

4.2.8 Verzoekers wijzen er nogmaals op dat zij ruim vijf jaar verblijven op het Belgische grondgebied en
dat de kinderen al bijna hun hele leven in België verblijven. Verzoekers verwijten de verwerende partij
hiermee geen rekening te hebben gehouden.

Uit de lezing van de motieven in de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij wel degelijk
rekening heeft gehouden met verzoekers aangehaalde elementen van langdurig verblijf en de kinderen
waar zij stelt: “(…) dient opgemerkt te worden dat betrokkene op 12.09.2011 een bevel om het
grondgebied te verlaten betekend heeft. Sindsdien verblijven hij en zijn gezin illegaal op het Belgisch
grondgebied. De scholing van de kinderen tijdens het schooljaar 2011-2012 vond dan ook grotendeels
in illegaal verblijf plaats en het schooljaar 2012-2013 werd aangevat in illegaal verblijf. (…)Betrokkene
was steeds op de hoogte van het feit dat de scholing van de kinderen in België mogelijks slechts een
tijdelijke oplossing was”.

4.2.9 Waar verzoekers opnieuw de nadruk leggen op het feit dat ze naar België zijn gekomen om een
veilig leven te kunnen leiden en een degelijke opleiding voor hun kinderen te geven, wijst de Raad
opnieuw op hun afgewezen asielaanvraag waardoor zij niet hebben aangetoond dat het in Kosovo
onveilig leven is. Verzoekers laten tevens na aan te tonen dat er geen degelijke opleiding mogelijk is in
Kosovo of het motief te weerleggen waar verwerende partij motiveert dat verzoeker “geen enkel bewijs
voor(legt) dat er geen onderwijs beschikbaar is in het land van herkomst conform artikel 28 en 29 van
het IVRK”.

4.2.10 Verzoekers zijn verontwaardigd waar de verwerende partij er vanuit gaat dat zij hun kinderen in
het Kosovaars opvoeden. Zij vragen zich af hoe de jongste kinderen naar school kunnen gaan
aangezien zij enkel Nederlands kunnen spreken.

Opnieuw dient de Raad op te merken dat verzoekers het motief in de beslissing, dat niet wordt
aangetoond dat de kinderen zich niet meer kunnen aanpassen aan het onderwijs in het land van
herkomst, niet weerleggen door te herhalen dat de jongste kinderen enkel het Nederlands machtig
zouden zijn.

4.2.11 Wat de artikelen 28 en 29 van het IVRK betreft, geldt dat de inhoud van deze artikelen op zichzelf
niet kan 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 hetzij een onthoudingsplicht hetzij een plicht om op een welbepaalde
wijze te handelen, oplegt. Aan deze bepaling moet derhalve een directe werking worden ontzegd.
Verzoekers blijven in gebreke aan te tonen waarom de bestreden beslissing de opgeworpen
verdragsartikelen zou schenden. Immers wordt, noch in de aanvraag om verblijfsmachtiging, noch in
onderhavig verzoekschrift, aangetoond dat de kinderen in hun land van herkomst geen onderwijs
zouden kunnen genieten of dat dit onderwijs niet conform de bepalingen van het IVRK zou worden
georganiseerd. Wat het schoollopen van de jongste kinderen van verzoeker in België betreft, dient
verder nog opgemerkt te worden dat niet is aangetoond dat de kinderen schade zouden lijden ingeval
van terugkeer. Uit geen enkel document blijkt dat de scholing in het land van herkomst van dien aard is
dat de kinderen er geen volwaardig en gespecialiseerd onderwijs kunnen genieten.
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4.2.12 Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan
onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de
fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen
en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van
het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218).
Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van
artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen,
wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het
land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd
zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting
in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, §
75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66).

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende
partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de Raad
zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het
bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de
verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht,
rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan
het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari
2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, §
108 in fine).

Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de
informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor
de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie
bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005,
Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996,
Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit
van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een
inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd
Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie
beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd
door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008,
Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005,
Müslim/Turkije, § 68).

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende
partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk
van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de
verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de
praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM
28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de
verzoekende partij het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden
onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit
zal worden bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare
informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008,
Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148).

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft,
oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende
concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine).

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de
verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om te
gepasten tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en
Griekenland, § 366).

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden
behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of
had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4
december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76;
EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een
zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door
artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland,
§§ 293 en 388).
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Verzoekers stellen in het verzoekschrift dat verzoeker en zijn gezin gevlucht zijn uit Kosovo omwille van
de problemen aldaar. Zij zijn ondertussen meer dan vijf jaar geleden vertrokken en vrezen nog steeds
voor hun leven in Kosovo. Daarnaast stellen zij dat uit vele recente media wel degelijk blijkt dat de
situatie in Kosovo nog steeds levensgevaarlijk is. Verzoekers kunnen alleen maar afgaan op
mediaberichtgeving om hun gegronde vrees te staven. Door het gebrek aan enig recent en individueel
onderzoek zou de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel schenden.

De Raad wijst er vooreerst op dat de bestreden beslissing geen verwijderingsbeslissing uitmaakt, zodat
er geen risico bestaat op een schending van artikel 3 van het EVRM door het definitief worden van de
bestreden beslissing. De bestreden beslissing houdt enkel in dat verzoeker geen verblijfsmachtiging
krijgt op basis van zijn aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9bis van de
vreemdelingenwet.

Daarnaast dient er te worden vastgesteld dat verzoekers zelf aangeven dat verzoeker geen concrete
bewijzen van zijn vrees kan voorleggen, en dus in gebreke blijft om in zijn hoofde aan te tonen dat er
sprake is van een risico op onmenselijke of vernederende behandeling. Uit hun kritiek blijkt dat
verzoeker zich baseert op de motieven die hij in het kader van zijn asielaanvraag reeds heeft naar voren
gebracht. De Raad stelt vast dat de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan
verzoeker werden geweigerd door de Raad bij arrest van 18 augustus 2010 met nummer 47 279.
Verzoeker heeft tot vier keer toe opnieuw een asielaanvraag ingediend die allen niet in overweging
werden genomen door de commissaris-generaal en na hoger beroep ook niet door de Raad.

Zij verwijzen voor het overige enkel naar de bijgevoegde artikelen uit de media aangaande Kosovo om
hun vrees te staven. Een verwijzing naar de algemene toestand in het land van herkomst aan de hand
van enkele artikelen volstaat echter niet om een schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk te
maken, zoals ook in de bestreden beslissing al werd vermeld. Verzoekers brengen geen enkel concreet
element aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er in verzoekers hoofde een schending van artikel
3 van het EVRM is.

Zij blijven derhalve in gebreke nieuwe elementen aan te brengen die een andere kijk zouden kunnen
bieden op de asielmotieven die in het kader van de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM
worden herhaald.

Verzoekers slagen er niet in om met concrete gegevens aan te tonen dat er een risico is op schending
van artikel 3 van het EVRM. De schending van artikel 3 van het EVRM kan niet worden aangenomen.

4.2.13 Verzoekers verwijzen opnieuw naar de instructie van 19 juli 2009 die volgens hun oordeel nog
wordt toegepast terwijl de verwerende partij faalt om in verzoekers aanvraag de erin besloten criteria toe
te passen. Verzoekers stellen dat het redelijkheids-, gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel
geschonden worden omdat op basis van de vernietigde instructie verblijfsmachtigingen werden en nog
steeds worden toegekend.

Verzoekers kunnen niet dienstig verwijzen naar de instructie van 19 juli 2009 aangezien de Raad niet
kan toelaten dat vrijstelling wordt verleend van de wettelijk gestelde voorwaarde inzake de
aanwezigheid van buitengewone omstandigheden of dat bindende voorwaarden worden toegevoegd
aan artikel 9bis van de vreemdelingenwet, dat ter zake voorziet in een discretionaire
appreciatiebevoegdheid van de verwerende partij. Dienvolgens vermag de Raad niet te toetsen aan de
instructie van 19 juli 2009. Hieruit kan geen rechtsmiddel geput worden om tot de onwettigheid van de
bestreden beslissing te besluiten (cf. RvS 13 maart 2012, nrs. 218.429, 218.431, 218.432 en 218.434;
RvS 17 april 2012, nrs. 218.922 en 218.923; RvS 5 juni 2012, nrs. 219.608, 220.181 en 220.182; RvS
14 juni 2012, nrs. 219.743, 219.744 en 219.745). Verzoekers kunnen niet dienstig een redenering,
ontleend aan deze instructie opbouwen dat aangezien verzoekers aanvraag voldoet aan de inhoudelijke
criteria van de instructie van 19 juli 2009, hij ook tot een verblijf dient te worden gemachtigd. Het
rechtszekerheidsbeginsel brengt niet met zich mee dat het vertrouwen dat zou zijn gewekt door een
administratieve praktijk gedurende een bepaalde periode, zou moeten leiden tot het handhaven van een
onwettige situatie. Van een bestuur kan niet worden verwacht dat het zijn recht om de uit kracht van de
wet toekomende bevoegdheden te gebruiken, heeft verwerkt door er gedurende een bepaalde periode
een niet wetsconforme praktijk op na te houden (cf. RvS 4 maart 2002, nr. 104.270). Evenmin kunnen
verzoekers de verwachting koesteren dat verwerende partij in de bestreden beslissing op inhoudelijk
vlak nog zou motiveren aangaande de criteria besloten in de instructie van 19 juli 2009. Tenslotte
bestaat er geen gelijkheid in onwettigheid. De Raad stelt aldus vast, in het kader van zijn
wettigheidstoezicht, dat de gemachtigde van de staatssecretaris, rekening houdende met de gegevens
waarover hij kennis had op het ogenblik van de bestreden beslissing, in redelijkheid tot de door hem
gedane vaststelling is gekomen en er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die onverenigbaar
zijn met die vaststelling. Verzoekers betwisten overigens niet dat de instructie van 19 juli 2009 vernietigd
werd door de Raad van State. Een schending van het redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond.
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4.2.14 Verzoekers citeren artikel 9bis van de vreemdelingenwet en menen dat verzoeker volledig aan de
voorwaarden voldoet en er weldegelijk sprake is van buitengewone omstandigheden waardoor zijn
aanvraag ten gronde moest worden behandeld.

Verwerende partij motiveert dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden
vormen waarom de aanvraag niet via de gewone procedure kan worden ingediend. Ze verantwoorden
niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt ingediend.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verweerder alle in de aanvraag aangehaalde buitengewone
elementen in zijn beoordeling in concreto heeft betrokken en dus dat verzoekers niet kunnen gevolgd
worden waar zij stellen dat er geen “ware” motivering zou zijn.

Gelet op het voorgaande blijkt niet dat de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is.

In wezen beperken verzoekers zich in het middel tot het bespreken van de in de bestreden beslissing

gedane feitelijke vaststellingen en het geven van een eigen versie of verklaring er voor, gesteund op

loutere beweringen zonder toevoeging van enigerlei begin van bewijs, zodat zij in wezen hun

beoordeling in de plaats stellen van de beoordeling gedaan door de verwerende partij. De aangevoerde

kritiek geeft te dezen aldus weliswaar blijk van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van

de zaak dan die van bevoegde overheid, doch het onderzoek van deze andere beoordeling nodigt te

dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot de bevoegdheid van de Raad

behoort.

Een schending van de motiveringsverplichting en van het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel
wordt niet aangetoond.

Het enige middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.
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