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 nr. 111 697 van 10 oktober 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X  

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X in zijn hoedanigheid van voogd van de niet-begeleide minderjarige X, 

die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 3 mei 2013 heeft ingediend om de schorsing van de 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

5 april 2013 tot afgifte van een bevel tot terugbrenging (bijlage 38). 

 

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 14 augustus 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 september 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat D. VANDENBROUCKE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. MORARU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De minderjarige S. S., die verklaart op 10 juli 2011 het Rijk te zijn binnengekomen, dient op 11 juli 

2011 als niet-begeleide minderjarige een asielaanvraag in. 

 

1.2. Op 8 augustus 2011 wordt een voogd aangewezen, de heer W. D.  

 

1.3. De adjunct van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (hierna: de 

commissaris-generaal) neemt op 17 september 2012 de beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen deze beslissing wordt 

een beroep ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 
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1.4. Bij arrest met nummer 97 622 van 21 februari 2013 weigert ook de Raad de vluchtelingenstatus en 

de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.5. Op 6 maart 2013 wordt voor de minderjarige een aanvraag ingediend om machtiging tot verblijf 

overeenkomstig artikel 61/15 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet). 

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) neemt op 26 maart 2013 de 

beslissing tot afgifte aan de voogd van een bevel tot terugbrenging met betrekking tot de minderjarige. 

 

1.7. De gemachtigde van de staatssecretaris neemt op 5 april 2013 opnieuw een beslissing tot afgifte 

van een bevel tot terugbrenging. Deze beslissing, die op 9 april 2013 aan verzoeker ter kennis wordt 

gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

 

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

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

wordt aan de heer [W. D.], van Belgische nationaliteit, in de hoedanigheid van voogd, aangesteld door 

de FOD Justitie, Dienst Voogdij, 

bevel gegeven de persoon die verklaart te heten [S., S.],  

geboren te […] op […], van nationaliteit Afghanistan (te zijn), 

verblijvende te […],  

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

 

REDEN VAN DE MAATREGEL: 

 

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

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

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

recht geput worden. 

 

Betrokkene zou aangekomen zijn in België op 10/07/2011. Hij diende een asielaanvraag in op 

11/07/2011. Deze asielaanvraag werd negatief beslist. Het CGVS op 17/09/2012 en de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen met haar arrest op 21/02/2013 hebben de toekenning van de 

vluchtelingenstatus alsook de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd aan betrokkene. Men twijfelt 

aan de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas en bovendien wordt gesteld dat de Provincie Parwan op 

dit moment nog steeds gerekend wordt tot de meer stabiele provincies rond Kaboel. Aan de voogd van 

betrokkene werd een bijlage 38 betekend op 26/03/2013. 

 

De voogd wenst nu voor betrokkene beroep te doen op artikel 61/14 en volgende van de wet van 

15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, ingevoegd door de wet van 12/09/2011 en de artikelen 110 sexies tot 110 undecies van 

het Koninklijk Besluit van 08/10/1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door het koninklijk besluit van 07/11/2011. 

De voogd dient op 06/03/2013 zijn aanvraag in. Conform artikel 61/16 van de wet van 15/12/1980 en 

artikel 110 septies van het koninklijk besluit van 08/10/1981 werd betrokkene samen met zijn voogd 

uitgenodigd voor een gehoor dat plaatsvond op 26/03/2013. 

 

Tijdens dit gehoor op 26/03/2013 met bureau MINTEH blijft betrokkene bij zijn verklaringen en hetgeen 

hij verteld heeft tijdens zijn asielaanvraag. Hij voegt toe dat zijn broer en moeder totaal geen leven 

hebben in Afghanistan, zij worden volgens hem lastiggevallen door dorpsgenoten en door de Taliban. Zij 

worden genoemd als vrouw van en zoon van een spion. Zij durven niet naar buiten gaan en worden 

bijna dagelijks in elkaar geslagen. Betrokkene stelt verder zich geen raad meer te weten en vraagt zich 

af hoe hij kan bewijzen dat hij problemen heeft en zijn dorp niet veilig is. Hij begrijpt de beslissing van 

het CGVS en de RW niet. Betrokkene stelt dat hij niet terug kan naar Afghanistan omdat zijn leven in 
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gevaar is, een terugkeer is onmogelijk. Daar gebeurt dagelijks iets. Zijn broer kan er niet naar school of 

naar de moskee gaan. Hij werd laatst nog met een kolf op zijn hoofd geslagen. 

 

De voogd voegt bij zijn aanvraag/tijdens het gehoor volgende documenten toe: een originele Taskara 

alsook een kopie ervan, twee handgeschreven brieven/verklaringen van dorpsoudsten alsook de 

vertaling ervan, een verslag van het telefoongesprek met de moeder dd. 12/10/2012, het 

opsporingsverzoek via de dienst Tracing van het Rode Kruis dd. 08/09/2011 alsook het RCMbericht dd. 

20/01/2012. Een inschrijvingsattest + schoolresultaten. 

 

Overwegende dat de verklaringen aangaande de vermeende problemen in Afghanistan reeds uitvoerig 

onderzocht en verworpen werden door de daartoe competente asielinstanties. Er worden hieromtrent 

geen nieuwe elementen aangebracht. Alle documenten die nu worden voorgelegd, werden bovendien 

reeds voorgelegd in het kader van de asielprocedure hetzij bij het CGVS, hetzij bij de RW. Zij werden 

dus in het verleden reeds onderzocht en niet in overweging genomen. 

 

Betrokkene stelt dat hij de beslissing van het CGVS en de RW niet begrijpt. Wat kan hij nog meer 

bewijzen? 

Daargelaten, merken wij op dat de toepassing van de procedure voorzien in artikel 61/14 en volgende 

van de wet van 15/12/1980 niet kan worden aangewend als een soort van hoger beroepsmiddel tegen 

een beslissing van het CGVS of de RW. Bij de bepaling van de duurzame oplossing en de toepassing 

van artikel 61/14 en volgende van de wet van 15/12/1980 is het geenszins de bedoeling dat de criteria 

van de Conventie van Genève afgetoetst worden, noch dat men een oordeel velt over het feit of de 

betrokkene al dan niet in aanmerking komt voor een subsidiaire bescherming rekening houdend met de 

algemene veiligheidssituatie in het land van herkomst. De wetgever heeft deze procedures duidelijk van 

elkaar gescheiden en uit de algemene economie van de wet van 15/12/1980 kan voormeld onderscheid 

afgeleid worden. 

 

Bovendien stelt artikel 61/17 van de wet van 15/12/1980 de vrijwaring van de eenheid van het gezin 

voorop. Rekening houdend met en op basis van een grondige analyse van alle elementen in het dossier 

en de verklaringen van betrokkene, kan men niet stellen dat het belang van betrokkene zich situeert 

buiten zijn familiale context in Afghanistan. Het algemeen principe stelt immers dat het in het belang is 

van het kind te verblijven bij zijn ouders, tenzij anders bewezen. Laat het duidelijk zijn dat er op dit 

ogenblik nog steeds mogelijkheid op opvang en verzorging aanwezig is in Afghanistan namelijk bij zijn 

moeder. Zij woont en leeft nog steeds in het land van herkomst. Zij is gelokaliseerd en telefonisch 

contact met haar is mogelijk. Bovendien garandeert zij op dit ogenblik wel nog de zorg en opvang voor 

de jongere broer van betrokkene. Overigens, van het overlijden van de vader wordt geen overlijdensakte 

voorgelegd. Het is aan de verzoekende partij om alle passende maatregelen te nemen om de familie 

van de minderjarige op te sporen (artikel 479 van de programmawet van 24 december 2002). Er wordt 

niet aangetoond dat deze opsporingen aantonen dat de moeder niet in staat zou zijn betrokkene 

opnieuw op te vangen en naar haar bescheiden vermogen in een aangepaste opvang te voorzien, zoals 

dit in het verleden ook gebeurde. Dat zij in een telefoongesprek (Cfr. verslag van dit gesprek op 

12/10/2012 opgemaakt door de voogd) vertelt aan de voogd welke recente gebeurtenissen zich 

voordeden in haar dorp en dat er om de haverklap een incident is; zijn slechts verklaringen, op dit 

ogenblik niet gestaafd door objectieve bewijskrachtige documenten. Ook de beschrijving van de manier 

waarop het RCMbericht werd afgeleverd, heeft naar analogie met bovenstaande geen objectieve 

waarde en vormt op zich geen begin van bewijs als dat de duurzame oplossing in België moet zijn. 

De beoordeling dat het niet mogelijk is voor de moeder betrokkene in het land van herkomst te 

beschermen tegen de risico’s waarmee hij naar eigen zeggen zal worden geconfronteerd, dient aldus te 

gebeuren door de asielinstanties. Dat de situatie op het terrein in Afghanistan kan wijzigen, wil men niet 

ontkennen maar de veiligheidsbeoordeling dient te geschieden door de ter zake gespecialiseerde 

Commissaris-generaal (of de RW in volle rechtsmacht). 

 

Dat betrokkene hier naar school gaat, zijn best doet en goede resultaten behaalt, betekent niet dat de 

duurzame oplossing om die reden een noodzakelijk verblijf in België is. 

 

Rekening houdend met al hetgeen hieraan voorafgaat en conform artikel 61/18 van de wet van 

15/12/1980 bestaat de duurzame oplossing niet noodzakelijk in België en stelt de Dienst 

Vreemdelingenzaken dan ook een terugkeer naar Afghanistan van betrokkene voorop alwaar hij kan 

herenigd worden met zijn familie. 
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In het kader van een vrijwillige terugkeer, kan uw pupil bovendien steeds beroep doen op de 

verschillende programma’s van terugkeer en reïntegratie van een organisatie zoals daar onder meer zijn 

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

worden gedurende de termijn noodzakelijk voor de praktische organisatie van de effectieve terugkeer.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoeker. 

 

2.2. In fine van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker om de bestreden beslissing te vernietigen, alsook te 

oordelen dat er aan de minderjarige “een verblijfsdocument zou worden afgegeven en te zeggen dat er 

een aankomstverklaring zou worden afgeleverd en de bijlage 38 zou worden verlengd”. 

 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 39/2, § 2 van de Vreemdelingenwet treedt de Raad op als 

annulatierechter wanneer hij gevat wordt om uitspraak te doen over de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris. De Raad beschikt, in casu, bijgevolg niet over de rechtsmacht om 

te beslissing dat de minderjarige in het bezit dient te worden gesteld van een verblijfsdocument. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging en het beroep tot nietigverklaring samen dienen te worden behandeld, aangezien de 

vordering tot nietigverklaring slechts korte debatten vereist. In die omstandigheden is het niet nodig om 

de opgeworpen exceptie te onderzoeken. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 61/14 tot en met 61/25 

van de Vreemdelingenwet, van de beginselen van behoorlijk bestuur en van de artikelen 9 en 10 van het 

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

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

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“[…] De Dienst Vreemdelingenzaken is de mening toegedaan dat de duurzame oplossing voor 

verzoeker niet in België ligt. Zij stelt dan ook een spoedige terugkeer voorop naar het land van herkomst 

alwaar verzoeker herenigd kan worden met zijn moeder en de rest van de familie. 

 

Art 61/14 van de preciseert wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen dat onder 'duurzame oplossing' wordt 

verstaan: 

 

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

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

bevinden; 

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

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

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

hetzij door overheidsinstanties of niet-gouvernementele instanties 

• hetzij de machtiging tot verblijf in België, met inachtneming van de bepalingen waarin de wet 

voorziet 

 

In casu blijkt echter nergens uit de analyse van het administratieve dossier dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken stappen ondernomen heeft om de meest gepaste duurzame oplossing voor de 

verzoeker te vinden of onderzoek te doen naar de minimale garanties in verband met zijn opvang en 

verzorging in het geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst. 
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Het bureau ‘Minderjarigen' van de Dienst Vreemdelingenzaken beschikt wel degelijk over de 

bevoegdheid een duurzame oplossing te vinden voor de niet begeleide minderjarige vreemdeling, en is 

niet beperkt tot het louter acteren van de oplossing zoals aangebracht door de voogd. 

 

De Wetgever eist dat de Dienst Vreemdelingenzaken, bij het zoeken naar een duurzame oplossing voor 

de minderjarige, zijn gezinssituatie, zowel in het buitenland als in België, probeert te achterhalen. In 

geval van terugkeer van de minderjarige naar zijn ouders in het land van herkomst moeten de 

opvangwaarden worden nagetrokken om zich te vergewissen van het bestaan van minimale garanties 

van adequate opvang en verzorging van de minderjarige in zijn familie in het land van herkomst. 

 

Bij de beoordeling over de terugkeer naar het land van herkomst, wordt de aanwezigheid van adequate 

opvang en verzorging aanzien als een modaliteit van de terugkeer, eerder dan als een onderdeel van de 

duurzame oplossing. 

 

In weerwil tot de beweringen van de verwerende partij is er geenszins sprake van een adequate opvang 

bij zijn moeder. 

 

Uit de aanvraag blijkt immers dat het heel wat voeten in de aarde heeft gehad om de moeder van 

verzoeker op te sporen. Uit het relaas van de moeder van verzoeker is evenwel gebleken dat zij niet wil 

dat haar zoon terugkeert omwille van de sterke aanwezigheid van de Taliban in de regio. Er dient dan 

ook besloten te worden dat het geen duurzame oplossing zou zijn om verzoeker terug te sturen naar 

Afghanistan. Dit is nochtans een absolute grondvoorwaarden voor de terugkeer naar het land van 

herkomst. 

 

De Raad van State heeft reeds geoordeeld dat een bevel tot terugbrenging materieelrechtelijk 

ontoelaatbaar is en het IVRK schendt wanneer de moeder en / of de vader niet in staat zijn het kind op 

adequate wijze op te voeden. (R.v.St. nr. 88.076, 20 juni 2000, Rev. Dr. Etr. 2000, afl 109, 282-283, 

R.v.St. nr. 111.581, 16 oktober 2002, T. Vreemd. 2004, afl 1, 56 -58) 

 

De beslissing van verwerende partij dient in casu dan ook te worden verbroken, gezien er geen 

voldoende garanties zijn op gebied van opvang. 

 

De piste van de gezinshereniging die door de verwerende partij naar voren wordt geschoven doorstaat 

evenmin de toetst van artikelen 9 en 10 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 

het kind van 20 november 1989 (IVRK). Gelet op de familiale situatie van verzoeker voor zijn vertrek, is 

een gezinshereniging geenszins aan de orde. Het loutere feit dat de moeder gelokaliseerd werd, is 

onvoldoende om de piste van gezinshereniging naar voren te schuiven. In casu dient immers gesteld te 

worden dat een gezinshereniging geenszins in het belang van verzoeker is. Meer nog, de moeder van 

verzoeker geeft zelf aan aldaar niet te kunnen instaan voor verzoeker 

 

In casu is de enige duurzame oplossing een machtiging tot onbeperkt verblijf in België. 

 

Zowel verzoeker als zijn voogd hebben alles in het werk gesteld om zijn moeder op te sporen. 

Verzoeker heeft geloofwaardige verklaringen afgelegd dewelke bevestigd worden door Tracing. 

Verzoeker heeft zijn volledige medewerking verleend.  

 

Het motief dat verzoeker een beroep kan doen op een programma van terugkeer en re-ïntegratie is dan 

ook kennelijk onredelijk. 

 

De aangevochten beslissing schendt dan ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur nu deze 

niet of minstens afdoende antwoordt op de ontwikkelingen in het dossier. 

 

Er werd door de Dienst Vreemdelingenzaken geen enkele actie ondernomen om zelf de moeder van 

verzoeker op te sporen. De nodige informatie werd nochtans doorgegeven. Ook is er dat mogelijkheid 

dat de DVZ zelf contact zou kunnen opnemen met de bevoegde Belgische diplomatieke posten.” 

 

4.1.2.1. De in casu bestreden beslissing bevat in wezen twee luiken. Enerzijds wordt, onder verwijzing 

naar artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, gesteld dat de minderjarige niet in het bezit is 

van de vereiste documenten om in het Rijk te blijven en met name noch in het bezit is van een paspoort 

noch van een visum. De Raad merkt op dat verzoeker dit motief dat ten grondslag ligt van de bestreden 

beslissing als dusdanig niet betwist. Anderzijds wordt in de bestreden beslissing geantwoord op de 
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ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf in het kader van de bijzondere verblijfsprocedure voor 

niet-begeleide minderjarige onderdanen van een derde land, zoals vastgelegd in de artikelen 61/14 tot 

61/25 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 110sexies tot 110undecies van het 

Vreemdelingenbesluit. Overeenkomstig artikel 61/18 van de Vreemdelingenwet wordt besloten dat de 

duurzame oplossing niet noodzakelijk in België is en wordt een terugkeer naar Afghanistan 

vooropgesteld alwaar de minderjarige kan worden herenigd met zijn familie. Verzoekers kritiek is met 

name gericht tegen dit laatste motief zoals opgenomen in de bestreden beslissing. 

 

4.1.2.2. Artikel 61/14, 2° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder : 

[…] 

2° duurzame oplossing : 

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

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

bevinden; 

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

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

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

hetzij door overheidsinstanties of niet-gouvernementele instanties; 

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

[...]” 

 

Artikel 61/17 van de Vreemdelingenwet luidt: 

 

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

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

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

kind.” 

 

Artikel 61/18  van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

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

gemachtigde aan de burgemeester of diens gemachtigde de instructie om : 

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

naar of de gezinshereniging in een ander land is; 

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

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

het document.” 

 

4.1.2.3. Er wordt betwist dat de moeder van de minderjarige kan voorzien in een adequate opvang en 

verzorging. Verzoeker stelt dat de moeder duidelijk heeft aangegeven dat zij niet kan instaan voor de 

minderjarige en dat zij niet wil dat haar zoon terugkeert omwille van een sterke aanwezigheid van de 

taliban. Hij betoogt dat het enkele gegeven dat de moeder is gelokaliseerd niet voldoende is om te 

besluiten dat de duurzame oplossing een hereniging met de moeder is.  

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing rekening 

heeft gehouden met de door de voogd en de minderjarige aangebrachte gegevens en stukken en dit 

zowel bij de aanvraag om machtiging tot verblijf als tijdens het gehoor dat op 26 maart 2013 plaatsvond 

in het kader van deze aanvraag. Verweerder oordeelde evenwel dat de aangebrachte gegevens en 

stukken er niet aan in de weg staan dat een duurzame oplossing voor de minderjarige ligt in een 

hereniging met zijn familie. Verweerder heeft ook op duidelijke wijze gemotiveerd om welke redenen hij 

hiertoe heeft besloten. Zo wordt – wat de door de minderjarige ingeroepen onveiligheidssituatie betreft in 

het dorp van zijn moeder in Afghanistan – verwezen naar het onderzoek dat hiernaar reeds werd 

gevoerd door de asielinstanties. Er wordt gesteld dat geen nieuwe elementen in deze zin worden 

aangebracht en dat de bij de aanvraag om machtiging tot verblijf voorgelegde stukken reeds zijn 

beoordeeld door de commissaris-generaal en/of de Raad, doch waarbij niettemin werd geoordeeld dat 

de minderjarige niet in aanmerking komt voor een beschermingsstatuut. De Raad stelt vast dat in het 

kader van de asielprocedure zowel de commissaris-generaal als de Raad vaststelden dat geen geloof 

kon worden gehecht aan de door de minderjarige ingeroepen vrees voor vervolging omwille van zijn 

vader. Verder werd tevens geoordeeld dat er zich in het district Bagram in de provincie Parwan van 
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Afghanistan weliswaar nog veiligheidsincidenten voordeden, doch dat niet blijkt dat er voor burgers 

sprake is van een reëel risico te worden geconfronteerd met een ernstige bedreiging als gevolg van 

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. In de bestreden beslissing wordt verder 

gewezen op artikel 61/17 van de Vreemdelingenwet dat de vrijwaring van de eenheid van het gezin 

vooropstelt. Er wordt geoordeeld dat er nog steeds de mogelijkheid bestaat op opvang en verzorging in 

Afghanistan bij de moeder van de minderjarige, waarbij erop wordt gewezen dat de moeder is 

gelokaliseerd, telefonisch contact met haar mogelijk is en zij nog de zorg en opvang garandeert voor de 

jongere broer van de minderjarige. Er wordt op gewezen dat op geen enkele wijze blijkt dat de moeder 

niet in staat zou zijn de minderjarige opnieuw op te vangen en naar haar bescheiden vermogen in een 

aangepaste opvang te voorzien, zoals dit in het verleden gebeurde. Hierbij wordt toegelicht dat de 

verklaringen van de moeder dat er om de haverklap incidenten zijn in het dorp en over de wijze waarop 

het RCM-bericht werd afgeleverd loutere verklaringen betreffen die niet worden gestaafd door objectieve 

bewijskrachtige documenten en dan ook geen begin van bewijs vormen dat de duurzame oplossing in 

België ligt. Er wordt op gewezen dat de veiligheidsbeoordeling dient te geschieden door de ter zake 

gespecialiseerde commissaris-generaal of de Raad in volle rechtsmacht. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker aangeeft niet akkoord te gaan met voormelde beoordeling in de 

bestreden beslissing dat een adequate opvang en verzorging kan worden gegarandeerd in het land van 

herkomst door de moeder van de minderjarige. Met deze kritiek stelt hij zijn beoordeling in de plaats van 

de beoordeling gedaan door verweerder. De aangevoerde kritiek geeft te dezen aldus weliswaar blijk 

van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de 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. Geplaatst binnen het 

wettigheidstoezicht dat de Raad vermag uit te oefenen, dient te worden vastgesteld dat verzoeker aan 

de hand van deze andere beoordeling niet aannemelijk maakt dat het bestuur tot een conclusie is 

gekomen die de grenzen van het redelijke te buiten is gegaan (cfr. RvS 27 oktober 2006, nr. 164.193). 

 

Nu verweerder vaststelde dat niet blijkt dat de moeder niet langer in staat zou zijn om zoals in het 

verleden de zorg en opvang van de minderjarige op zich te nemen – vaststelling die door verzoeker niet 

wordt weerlegt – kan niet worden vastgesteld dat de feiten die aanleiding gaven tot de aangehaalde 

rechtspraak van de Raad van State gelijkaardig zijn aan deze in huidige zaak. 

 

4.1.2.4. Verzoeker geeft niettemin aan van mening te zijn dat de Dienst Vreemdelingenzaken zelf 

onvoldoende stappen heeft ondernomen om de duurzame oplossing voor de minderjarige te vinden of 

onderzoek te doen naar de minimale garanties in verband met de opvang en verzorging in geval van 

terugkeer naar het land van herkomst. Hij is aldus van oordeel dat een verder onderzoek van de Dienst 

Vreemdelingenzaken zich opdrong naar de vraag of de moeder wel in staat zal zijn een gepaste opvang 

en verzorging te garanderen aan de minderjarige indien deze dient terug te keren naar zijn land van 

herkomst.   

 

De Raad merkt in dit verband op dat de door de minderjarige en zijn moeder geuite onmogelijkheid van 

een adequate zorg en opvang in het land van herkomst in wezen volledig in verband wordt gebracht met 

de onveilige situatie in het dorp of de regio vanwaar de minderjarige afkomstig is en waar de moeder 

van de minderjarige thans nog verblijft met de jongere broer van verzoeker. Er blijkt niet dat verweerder 

zich er, wat deze ingeroepen onveiligheidssituatie betreft, niet toe kon beperken te verwijzen naar de 

vaststellingen die in dit verband werden gedaan door de commissaris-generaal en de Raad in het kader 

van de asielprocedure van de minderjarige en dat hij alsnog zelf een onderzoek diende te voeren naar 

de vraag of de veiligheidssituatie in het dorp en de regio van afkomst in Afghanistan de moeder wel zou 

toelaten in een adequate opvang en verzorging voor de minderjarige te voorzien. In het kader van de 

asielprocedure werd zo reeds duidelijk vastgesteld dat geen geloof kon worden gehecht aan de door de 

minderjarige ingeroepen vrees voor vervolging omwille van de problemen van zijn vader en dat er zich in 

het district Bagram in de provincie Parwan van Afghanistan weliswaar nog veiligheidsincidenten 

voordeden, doch dat niet blijkt dat er voor burgers sprake is van een reëel risico te worden 

geconfronteerd met een ernstige bedreiging als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een 

gewapend conflict. Gelet op de motivering van de bestreden beslissing wordt niet aangetoond dat 

verweerder onvoldoende heeft onderzocht of er een gepaste opvang en verzorging mogelijk is in het 

land van herkomst. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat op enig concreet punt een verder onderzoek 

door verweerder ten onrechte niet werd doorgevoerd. 

 

Gelet op de motivering van de bestreden beslissing kan ook geenszins worden aangenomen dat 

verweerder zich enkel heeft gesteund op het gegeven dat de moeder van de minderjarige is 
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gelokaliseerd. De bestreden beslissing is immers ook gesteund op de vaststellingen dat de ingeroepen 

onveiligheidssituatie niet kan worden weerhouden als bewijs dat de duurzame oplossing niet in het land 

van herkomst zou liggen, dat de moeder nog instaat voor de zorg en opvang van de jongere broer van 

verzoeker en er geen gegevens voorliggen dat zij niet in staat zou zijn de minderjarige opnieuw op te 

vangen en naar bescheiden vermogen in een aangepaste opvang te voorzien, zoals zij dit ook in het 

verleden heeft gedaan. 

 

Verzoeker geeft aan dat verweerder zelf de moeder van verzoeker had kunnen opsporen. Er blijkt 

evenwel niet dat dit onderzoek zich nog opdrong nu er in de bestreden beslissing op wordt gewezen dat 

de moeder van de minderjarige is gelokaliseerd en er telefonisch contact met haar mogelijk is. Er blijkt 

ook dat rekening is gehouden met de verklaringen van de moeder van de minderjarige afgelegd naar 

aanleiding van een telefonisch gesprek dat de voogd met haar had en er wordt gemotiveerd waarom 

deze verklaringen niet worden weerhouden. Er blijkt dan ook evenmin dat verweerder op zijn beurt 

tevens contact diende op te nemen van de moeder. Verzoeker maakt verder niet duidelijk op welke 

gronden een contactname met de bevoegde Belgische diplomatieke posten zich opdrong voorafgaand 

aan het nemen van de bestreden beslissing. 

 

4.1.2.5. Gelet op hetgeen voorafgaat dient ook te worden aangenomen dat verweerder op correcte wijze 

kon verwijzen naar het artikel 61/17 van de Vreemdelingenwet dat bepaalt dat in beginsel voorrang dient 

te worden gegeven aan de vrijwaring van de eenheid van het gezin, overeenkomstig de artikelen 9 en 

10 van het Kinderrechtenverdrag. Er blijkt niet dat er concrete en objectieve elementen voorhanden zijn 

die kunnen toelaten te besluiten dat het niet langer in het belang zou zijn van de minderjarige dat deze 

wordt herenigd met zijn moeder in het land van herkomst, en waarnaar eventueel een verder onderzoek 

zich opdrong. Verweerder ging er correct vanuit dat een gezinshereniging in beginsel de eerste optie 

dient te zijn. De Raad benadrukt dat de moeder van de minderjarige aangaf dat zij een terugkeer van 

haar zoon niet wenselijk achtte omwille van de veiligheidssituatie. Op deze veiligheidssituatie werd 

evenwel ingegaan in de motivering van de bestreden beslissing, waarbij werd gewezen op de 

vaststellingen in dit verband door de commissaris-generaal en de Raad in volle rechtsmacht. 

Daargelaten het gegeven dat niet blijkt dat de artikelen 9 en 10 van het Kinderrechtenverdrag 

rechtstreekse werking hebben in de Belgische rechtsorde (RvS 11 juni 1996, nr. 60.097; RvS 28 juni 

2001, nr. 97.206), blijken dan ook geen elementen die kunnen wijzen op een schending van deze 

bepalingen. 

 

4.1.2.6. Het gegeven dat de voogd en de minderjarige steeds hun volle medewerking hebben verleend 

aan de procedure dient verder als normaal te worden beschouwd en doet geen afbreuk aan de concrete 

motieven van de bestreden beslissing.  

 

4.1.2.7. Verzoeker maakt verder ook niet aannemelijk dat de motivering in de bestreden beslissing dat in 

het kader van een vrijwillige terugkeer een beroep kan worden gedaan op de programma’s van 

terugkeer en re-integratie van de Internationale Organisatie voor Migratie waarbij de bijlage 38 in 

voorkomend geval kan worden verlengd gedurende de termijn die noodzakelijk is voor de praktische 

organisatie van de terugkeer, kennelijk onredelijk zou zijn.  

 

4.1.2.8. De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te besluiten dat de bestreden beslissing is genomen 

op grond van een incorrecte feitenvinding of op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris 

beschikt. Een schending van de materiële motiveringsplicht of het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt 

derhalve niet. Er blijkt evenmin dat verweerder door het nemen van de bestreden beslissing de artikelen 

61/14 tot en met 61/25 van de Vreemdelingenwet heeft geschonden. 

 

4.1.2.9. Enige schending van een ander beginsel van behoorlijk bestuur wordt evenmin aangetoond. 

 

Het eerste middel kan niet worden aangenomen. 

 

4.2.1. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 

4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van de artikelen 8 

en 28 van het Kinderrechtenverdrag. 

 

Hij licht het middel als volgt toe: 
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“De terugzending van verzoeker, een minderjarige, naar zijn land van herkomst dreigt hem te plaatsen in 

een zeer benarde materiële, fysieke en morele situatie terwijl hij in België bij een normaal leeft en school 

loopt. 

 

Het is duidelijk dat er geenszins sprake is van enige stabiliteit in het leven van verzoeker op gebied van 

gezin, school, individueel functioneren, hoewel dit recht gewaarborgd wordt door art. 8 IVRK. Verzoeker 

die een goede leerling is, wordt bij een terugkeer gefnuikt in zijn ontwikkelingskansen. Verzoeker kan bij 

een terugkeer geenszins van een onderwijs genieten dat aansluit bij zijn ontwikkelingsniveau en 

evenmin zijn talenten ontplooien. (Art. 28 IVRK) 

 

In die omstandigheden zou het verplichten van verzoeker om terug te keren naar zijn land van herkomst 

inderdaad strijdig lijken met artikel 3 EVRM, art. 8 IVRK en 28 IVRK.” 

 

4.2.2.1. In zoverre verzoeker aangeeft dat een terugkeer van de minderjarige naar Afghanistan een 

reëel risico op een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM tot gevolg zal hebben, moet worden 

geduid dat de Raad bij arrest met nummer 97 622 van 21 februari 2013 reeds heeft vastgesteld dat de 

minderjarige niet in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus. Aangezien derhalve – 

gelet op de doorgevoerde toetsing aan het criterium voorzien in artikel 48/4, § 2, b) van de 

Vreemdelingenwet – reeds werd vastgesteld dat de minderjarige niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij 

bij een terugkeer naar zijn land van herkomst het risico loopt onderworpen te worden aan folteringen of 

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen en in de bestreden beslissing wordt gesteld dat 

geen nieuwe gegevens werden aangebracht waaruit alsnog zou kunnen afgeleid worden dat hij het 

slachtoffer dreigt te worden van door artikel 3 van het EVRM verboden handelingen, kan geen 

miskenning van dit verdragsartikel vastgesteld worden. 

 

4.2.2.2. Waar verzoeker de schending aanvoert van de artikelen 8 en 28 van het Kinderrechtenverdrag, 

merkt de Raad op dat de genoemde artikelen wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan 

betreft, op zichzelf niet volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het oog 

op precisering of vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepalingen zijn geen duidelijke en 

juridisch volledige bepalingen die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven 

plicht om op een welbepaalde wijze te handelen, opleggen. Uit deze bepalingen kan geen subjectief 

recht op verblijf worden afgeleid in hoofde van een illegaal op het grondgebied verblijvend schoolgaand 

kind. Aan deze bepalingen moet derhalve een directe werking worden ontzegd. Verzoeker kan daarom 

de rechtstreekse schending van deze artikelen van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig inroepen 

(RvS 16 mei 2009, nr. 2707 (c); RvS 21 oktober 1998, nr. 76.554). Ten overvloede merkt de Raad ook 

op dat verweerder rekening hield met de voorgelegde stukken betreffende de scholing in België, doch 

oordeelde dat hieruit nog niet volgt dat de duurzame oplossing in België ligt. Aan de hand van zijn 

algemene betoog weerlegt verzoeker deze motivering niet. Artikel 8 van het Kinderrechtenverdrag heeft 

verder betrekking op het behoud van identiteit. Door op algemene wijze te betogen dat de minderjarige 

in Afghanistan in een benarde materiële, fysieke en morele situatie zal terechtkomen terwijl hij in België 

een normaal leven heeft en school loopt brengt hij nog geen concrete elementen aan die zouden 

toelaten vast te stellen dat deze bepaling in het gedrag komt. Een schending van de artikelen 8 en 28 

van het Kinderrechtenverdrag kan evenmin worden weerhouden. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

4.3.1. Verzoeker voert in een derde middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991). 

 

Hij stelt als volgt: 

 

“De verplichting tot uitdrukkelijke motivering die bepaald wordt in de artikelen 2 en 3 van de wet, heeft 

tot doel om de bestuurde te informeren over de redenen waarom het bestuur de genomen beslissing 

nam, opdat deze dan zou kunnen uitmaken of hij dient gebruik te maken van de rechtsmiddelen, 

waarover hij beschikt. 

 

Voormelde artikelen verplichten het bestuur om in de akte de juridische en feitelijke overwegingen te 

vermelden, die aan de basis van de beslissing lagen, en dat op afdoende wijze. 
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Allereerst wordt aan verzoeker tegengeworpen dat zijn verklaringen reeds uitvoerig onderzocht én 

verworpen werden door het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen. Het is volstrekt 

onduidelijk wat verwerende partij met deze motivering wilt aangeven. De bijzondere procedure om een 

legaal verblijf te bekomen voor verzoeker op basis van de artikelen 61/14 tot 61/25 van de wet van 15 

december 1980 en de artikelen 110 sexies tot 110 undecies van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 is immers geen beroepsprocedure voor de weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal 

voor Vluchtelingen en Staatlozen. Het is een autonome procedure die uitgaat van de duurzame 

oplossing voor de minderjarige. Dat verzoeker reeds bepaalde verklaringen zou afgelegd hebben 

tegenover het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen in het kader van zijn 

asielaanvraag heeft niets te maken met de beoordeling van de duurzame oplossing voor hem. De 

asielprocedure werkt met een bewijslast die eigen is aan deze procedure en de vaststellingen die in het 

kader van die procedure wordt gemaakt hebben enkel gelding in relatie tot die procedure. Het feit dat 

het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen zich al heeft uitgesproken als 

asielinstantie over verzoeker zijn verklaringen is inhoudelijk irrelevant. Het is bevreemdend dat 

verwerende partij zich hierop beroept. Deze motivering kan de bestreden beslissing niet schragen. 

 

Vervolgens vindt verzoeker het tergend dat verwerende partij zonder meer insinueert dat de vader nog 

in leven zou zijn, daar geen overlijdensakte wordt voorgelegd. Verzoeker wijst erop dat er door hem een 

verklaring van de dorpsoversten wordt voorgelegd mbt het overlijden van de vader. Verzoeker heeft dan 

ook de gepaste maatregelen genomen om de ouders, in casu de vader, op te sporen. Meer kan van 

verzoeker niet verwacht worden. Anders oordelen, gaat in tegen alle redelijkheid. 

 

Gezien de Dienst Vreemdelingenzaken bovendien de mening toegedaan is dat de duurzame oplossing 

in een terugkeer naar Afghanistan bestaat, moet ze motiveren waarom dat zo is, en meedelen, rekening 

houdende met het voorwerp van de in deze zaak ingediende aanvraag, of er garanties bestaan op 

adequate opvang en verzorging van de minderjarige, naargelang zijn behoeften bepaald door zijn leeftijd 

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

zorgen, hetzij, door overheidsinstanties of niet-gouvernementele organisaties. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken motiveert niet of er garanties bestaan met betrekking tot een adequate 

opvang en verzorging in het land, waar ze mag verblijven. 

 

Er bestaat rechtspraak (nl. arresten van RW van 23.04.10 (fr.kamer) en 20.12.2010 (Ned. Kamer) 

waarbij de aangevochten beslissing in een gelijkaardige zaak werd vernietigd op grond van de 

schending van de motiveringsverplichting. 

 

Het moge duidelijk zijn dat de dienst vreemdelingenzaken geenszins inzicht in haar motieven verschaft 

en geenszins haar beslissing heeft afgetoetst aan de criteria van de Conventie van Geneve. 

 

De bestreden beslissing beperkt zich in hoofdzaak tot het ontkennen of minimaliseren van de door 

verzoeker aangehaalde problemen ingeval van terugkeer van de pupil naar diens familie, zonder te 

melden of te hebben nagegaan dat er voldoende garanties op een adequate opvang bestaan. 

 

Het bestaan van voldoende opvang garanties dient te worden onderzocht. Door alleen maar de 

verzoekende partijen te verwijten dat ze hun verklaringen niet hebben gestaafd met bewijselementen of 

door het hele verhaal van de minderjarigen als ongeloofwaardig te bestempelen, zonder 

voorafgaandelijk op eigen initiatief hun situatie te hebben onderzocht, heeft het bestuur zijn plicht tot 

formele motivering van bestuurshandelingen miskend.  

(Raad Vreemdelingenbetwistingen (3e k.) nr. 75677, 23 februari 2012Rev.dr.étr. 2012, afl. 167, 58; 

http://www.cce-rw.be (17 september 2012) 

 

Verwerende partij heeft geen enkel onderzoek gevoerd naar de situatie van verzoeker in zijn thuisland. 

Het feit dat verzoeker opvang zou kunnen genieten bij zijn moeder volstaat op zich hoegenaamd niet om 

te besluiten dat de duurzame oplossing niet in België ligt. Er dient immers op een ernstige wijze gekeken 

te worden naar de situatie waar de jongen bij terugkeer in zou belanden. Verwerende partij werd door de 

voogd in het bezit gesteld van de telefonische gegevens van de moeder van verzoeker. Door 

verwerende partij werd niet eens de moeite gedaan om de moeder van verzoeker te contacteren.... 

 

Het feit dat er familie wordt teruggevonden in het land van herkomst, mag echter niet automatisch leiden 

tot het feit dat het kind moet terugkeren. Het hoger belang van het kind staat nog altijd centraal. Artikel 9 

en 10 IVRK stellen met verwijzing naar het hoger belang van het kind dat een overheid kinderen niet 
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zomaar van hun ouders mag scheiden, en in gezinshereniging op hun grondgebied moet toestaan. In 

deze artikelen is evenwel geen enkele verantwoording terug te vinden waarom een overheid een kind 

met diens teruggevonden gezin in het land van herkomst moet herenigen. 

 

Verwerende partij schendt op manifeste wijze de motiveringsplicht. De motivering is vaag en 

onvoldoende duidelijk. Verwerende partij beroept zich op onnauwkeurige en onduidelijke gronden. Om 

tot het besluit te komen dat de duurzame oplossing voor verzoeker in België ligt dienen verzoekers 

verklaringen niet louter objectieve, bewezen gronden te hebben, het zou onredelijk zijn om dit van een 

minderjarige te vergen. 

 

Verwerende partij heeft nagelaten om grondig onderzoek te voeren naar de situatie van verzoekers 

moeder in Afghanistan. Er is geen enkele onderzoeksmaatregel genomen. Het is dan ook volstrekt 

onduidelijk waar verwerende partij zich op steunt om te besluiten dat de duurzame oplossing voor 

verzoeker niet in België maar in Afghanistan ligt. Verzoeker heeft dan ook geen inzicht verkregen in de 

motieven die de bestreden beslissing schragen. 

 

Verzoeker is een goede student. De mogelijkheid verder te studeren wordt hem ontnomen in geval van 

een gedwongen terugkeer. Het is onaanvaardbaar om te stellen dat de schending van dit recht niet in 

rekening zou genomen dienen te worden om de meest duurzame oplossing te bepalen voor verzoeker. 

 

Er is duidelijk sprake van de schending van de materiële motiveringsplicht. Overeenkomstig het beginsel 

van de materiële motiveringsplicht moeten er voor elke administratieve beslissing rechtens 

aanvaardbare motieven bestaan, wat onder meer inhoudt dat die motieven steunen op werkelijke 

bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. Dit 

is in casu geenszins het geval. 

 

De doelstelling van de verplichting tot uitdrukkelijke motivering is dan ook niet vervuld, aangezien de 

betwiste beslissing het nalaten om de concrete elementen te motiveren, die aan de basis zouden liggen 

van het feit dat een duurzame oplossing in Afghanistan gezocht moet worden. De motivering is niet 

afdoende.” 

 

4.3.2.1. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Er wordt immers aangegeven dat een bevel tot terugbrenging wordt 

afgegeven in toepassing van artikel 118 van het Vreemdelingenbesluit en dit op grond van het gegeven 

dat de minderjarige zich bevindt in de situatie voorzien in artikel 7, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet nu hij noch in het bezit is van een paspoort noch van een visum. Er wordt verder 

gewezen op de ingediende aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van artikel 61/15 van de 

Vreemdelingenwet, doch geoordeeld dat een duurzame oplossing voor de minderjarige erin bestaat dat 

hij zal worden herenigd in zijn land van herkomst met zijn gezin. Hierbij wordt ook toegelicht hoe 

verweerder tot dit besluit komt. Zo wordt – wat de door de minderjarige ingeroepen onveiligheidssituatie 

betreft in het dorp van zijn moeder in Afghanistan – verwezen naar het onderzoek dat hiernaar reeds 

werd gevoerd door de commissaris-generaal en de Raad in volle rechtsmacht. Er wordt gesteld dat 

geen nieuwe elementen in deze zin worden aangebracht en dat de bij de aanvraag om machtiging tot 

verblijf voorgelegde stukken reeds zijn beoordeeld door de commissaris-generaal en/of de Raad, waarbij 

werd geoordeeld dat de minderjarige niet in aanmerking komt voor een beschermingsstatuut. In de 

bestreden beslissing wordt verder gewezen op artikel 61/17 van de Vreemdelingenwet dat de vrijwaring 

van de eenheid van het gezin vooropstelt. Er wordt geoordeeld dat er nog steeds de mogelijkheid is op 

opvang en verzorging in Afghanistan bij de moeder van de minderjarige, waarbij erop wordt gewezen 

dat de moeder is gelokaliseerd, telefonisch contact met haar mogelijk is en zij nog de zorg en opvang 
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garandeert voor de jongere broer van de minderjarige. Er wordt op gewezen dat op geen enkele wijze 

blijkt dat de moeder niet in staat zou zijn de minderjarige opnieuw op te vangen en naar haar 

bescheiden vermogen in een aangepaste opvang te voorzien, zoals dit in het verleden ook gebeurde. 

Hierbij wordt toegelicht dat de verklaringen van de moeder dat er om de haverklap incidenten zijn in het 

dorp en over de wijze waarop het RCM-bericht werd afgeleverd loutere verklaringen betreffen die niet 

worden gestaafd door objectieve bewijskrachtige documenten en dan ook geen begin van bewijs 

vormen dat de duurzame oplossing in België ligt. Er wordt op gewezen dat de veiligheidsbeoordeling 

dient te geschieden door de ter zake gespecialiseerde commissaris-generaal of de Raad in volle 

rechtsmacht.  

 

Op grond van deze motivering in de bestreden beslissing stelt de Raad vast dat – in tegenstelling tot 

hetgeen verzoeker voorhoudt – wel degelijk de redenen worden gegeven waarom verweerder van 

oordeel is dat er een adequate opvang en verzorging mogelijk is, en dus gegarandeerd is, door de 

moeder en de duurzame oplossing zich aldus situeert in het land van herkomst. Hij maakt met zijn 

uiteenzetting niet aannemelijk dat de motivering waarom wordt besloten dat de duurzame oplossing niet 

in België ligt niet afdoende zou zijn. In zoverre verzoeker stelt dat niet blijkt dat verweerder de beslissing 

heeft afgetoetst aan de criteria van de Conventie van Genève, wijst de Raad erop dat de bestreden 

beslissing geen beoordeling inhoudt van een door de minderjarige ingediende asielaanvraag, zoals door 

verzoeker eerder ook zelf aangestipt.  

 

Verzoeker stelt dat het hem volstrekt onduidelijk is waarom verweerder in de bestreden beslissing 

verwijst naar het gegeven dat de verklaringen van de minderjarige in het kader van de asielaanvraag 

reeds werden onderzocht en verworpen, nu de bijzondere verblijfsprocedure voor niet begeleide 

minderjarigen een autonome procedure betreft die uitgaat van de duurzame oplossing voor de 

minderjarige. Hij geeft aan dat de vaststellingen die worden gedaan in de asielprocedure enkel gelding 

hebben in die procedure en dat de motivering in dit verband in de bestreden beslissing deze beslissing 

dan ook niet kan schragen. Op lezing van de bestreden beslissing blijkt evenwel op duidelijke wijze dat 

de motivering waarop verzoeker doelt een antwoord betreft op de door de minderjarige in zijn aanvraag 

om machtiging tot verblijf ingeroepen onveiligheidsituatie in de streek waarvan hij afkomstig is in 

Afghanistan en op basis waarvan door de minderjarige werd aangegeven dat een duurzame oplossing 

naar zijn mening niet bestaat in een terugkeer naar zijn land van herkomst alwaar hij kan worden 

herenigd met zijn gezin. Er dient te worden aangenomen dat verweerder in antwoord hierop kon 

verwijzen naar het onderzoek dat in het kader van de asielaanvraag van de minderjarige reeds werd 

gevoerd naar de verklaringen van deze laatste dat zijn leven in gevaar is op de plaats waar hij vandaan 

komt. Verzoeker kan niet dienstig voorhouden dat deze motivering in de bestreden beslissing waarbij 

wordt verwezen naar de vaststellingen die werden gedaan in het kader van de asielaanvraag niet 

relevant is, nu hij zich ter ondersteuning van zijn aanvraag om machtiging tot verblijf uitdrukkelijk beriep 

op het gegeven dat zijn leven in gevaar is in het land van herkomst en de veiligheidssituatie er dermate 

is dat niet van hem kan worden verwacht dat hij er naar terugkeert. Deze motivering in de bestreden 

beslissing dient als pertinent en draagkrachtig te worden beschouwd in zoverre de minderjarige zich 

opnieuw uitdrukkelijk beriep op de reeds in het kader van de asielaanvraag afgelegde verklaringen 

betreffende de problemen van zijn vader en de algemene veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst in 

Afghanistan. 

 

Met betrekking tot de door verzoeker aangevoerde rechtspraak van de Raad kan het verder volstaan op 

te merken dat in de continentale rechtstraditie arresten geen precedentswaarde hebben en dat 

verzoeker niet aantoont dat de feitelijke omstandigheden die aanleiding gaven tot de door hem 

aangehaalde rechtspraak identiek zijn aan deze in voorliggende zaak.  

 

De Raad stelt vast dat de motivering van de bestreden beslissing voldoende duidelijk en pertinent en 

draagkrachtig is en verzoeker in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de 

door hem bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is 

bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 is niet aangetoond. 

 

4.3.2.2. In zoverre verzoeker verder opnieuw aangeeft niet akkoord te gaan met de beoordeling in de 

bestreden beslissing dat een voldoende opvang en zorg door de moeder kan worden voorzien in het 

land van herkomst en de duurzame oplossing ligt in een hereniging met zijn moeder en stelt dat een 

onvoldoende onderzoek werd verricht, doelt hij in wezen op een schending van de materiële 

motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  
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Verzoeker betoogt dat het onredelijk is waar wordt geïnsinueerd dat de vader van de minderjarige nog in 

leven zou zijn omdat geen overlijdensakte werd voorgelegd. De Raad merkt evenwel op dat de 

bestreden beslissing geenszins het vermoeden uit dat de vader nog in leven zou zijn. Verweerder wijst 

er enkel op dat geen overlijdensakte van de vader werd voorgelegd daar waar het aan de voogd 

toekomt om alle passende maatregelen te nemen om de familie van de minderjarige op te sporen. De 

Raad merkt verder ook op dat deze motivering dient te worden gelezen in het licht van de eerdere 

motivering waarbij werd verwezen naar de beslissingen genomen inzake de asielaanvraag van de 

minderjarige en waarbij reeds werd vastgesteld dat de minderjarige geen geloofwaardige verklaringen 

aflegde betreffende het wedervaren van zijn vader. In ieder geval betreft deze motvering ook slechts een 

bijkomende, niet determinerende motivering naast het determinerende motief dat niet blijkt dat de 

moeder van de minderjarige niet in staat is om deze laatste opnieuw op te vangen en naar bescheiden 

vermogen in een aangepaste opvang te voorzien zoals zij dit in het verleden heeft gedaan. In 

tegenstelling tot hetgeen verzoeker betoogt, blijkt uit de bestreden beslissing dat wel degelijk door 

verweerder werd onderzocht wat de duurzame oplossing inhoudt voor de minderjarige, doch oordeelde 

dat dit een hereniging is met de moeder in het land van herkomst nu de door de minderjarige en diens 

moeder ingeroepen veiligheidsproblemen niet werden bevestigd door de commissaris-generaal en de 

Raad in volle rechtsmacht en er verder geen elementen voorhanden zijn dat zijn moeder, die ook nog de 

zorg en opvang voor de jongere broer van verzoeker op zich neemt en die gelokaliseerd is kunnen 

worden, niet opnieuw zoals zij in het verleden heeft gedaan kan voorzien in een gepaste opvang en 

verzorging van de minderjarige. In dit verband kan ook worden verwezen naar de bespreking van het 

eerste middel. Verzoeker toont met zijn betoog niet aan dat deze motivering als onjuist of kennelijk 

onredelijk dient te worden beschouwd. Zijn betoog dat in de brieven van het dorpshoofd die werden 

afgestempeld door een hogere overheidsinstantie wel degelijk wordt bevestigd dat de vader is 

overleden, vermag geen afbreuk te doen aan de motivering in de bestreden beslissing dat de duurzame 

oplossing voor de minderjarige in een hereniging met de moeder en minderjarige broer in Afghanistan 

ligt en kan dan ook niet toelaten te besluiten tot de onwettigheid van de bestreden beslissing. 

 

In zoverre verzoeker betoogt dat geen enkel onderzoek werd gevoerd naar de situatie van de 

minderjarige in zijn land van herkomst en op geen ogenblik door verweerder contact werd opgenomen 

met de moeder, wijst de Raad erop dat verweerder rekening heeft gehouden met de beoordeling van de 

door de minderjarige ingeroepen veiligheidssituatie door de hiertoe meer gespecialiseerd commissaris-

generaal en de Raad in volle rechtsmacht en dat niet blijkt dat enig verder onderzoek door verweerder 

zich hier nog opdrong. Door verweerder werd verder ook rekening gehouden met het door verzoeker 

opgestelde verslag van telefoongesprek met de moeder van de minderjarige en de verklaringen die zij 

hierbij naar voor bracht. Er blijkt dan ook evenmin dat een eigen contactname door verweerder met de 

moeder zich nog opdrong, nu de moeder haar standpunt reeds naar voor had kunnen brengen. 

 

Verzoeker betoogt nog dat het gegeven dat hij opnieuw kan worden opgevangen door zijn moeder nog 

niet steeds dient in te houden dat een duurzame oplossing niet in België zou liggen. Hij toont aldus 

evenwel niet aan dat de motivering van de bestreden beslissing onjuist of kennelijk onredelijk is waarbij, 

met verwijzing naar de voorrang van vrijwaring van de eenheid van het gezin overeenkomstig de 

artikelen 9 en 10 van het Kinderrechtenverdrag, wordt besloten dat een duurzame oplossing ligt in een 

hereniging met de moeder. In zoverre verzoeker op algemene wijze betoogt dat in voormelde 

bepalingen geen verantwoording is terug te vinden dat een overheid een kind met diens teruggevonden 

gezin in het land van gezinshereniging moet herenigen, kan enkel worden opgemerkt dat verweerder in 

de bestreden beslissing – in lijn met wat de wetgever heeft vooropgesteld – enkel heeft willen aangeven 

dat bij het bepalen van een duurzame oplossing in beginsel voorrang dient te worden gegeven aan een 

vrijwaring van de eenheid van het gezin, gegeven dat in het belang van de minderjarige wordt geacht te 

zijn zoals ook blijkt uit de artikelen 9 en 10 van het Kinderrechtenverdrag. Er dient te worden 

aangenomen dat er gevallen kunnen zijn waarin een hereniging met de ouders niet langer kan worden 

geacht in het belang te zijn van het kind, doch verzoeker weerlegt de motivering in de bestreden 

beslissing niet dat dergelijke omstandigheden niet blijken. 

 

De Raad merkt verder op dat in de bestreden beslissing niet zozeer wordt gesteld dat de scholing in 

België van de minderjarige, en het gegeven dat hij zijn best doet en goede resultaten haalt, niet in 

rekening kan worden gehouden bij het bepalen van de duurzame oplossing, doch wel dat dit niet 

noodzakelijk betekent dat de duurzame oplossing in België ligt. Verzoeker betoogt op algemene wijze 

dat hij in zijn land van herkomst niet verder zal kunnen studeren, doch hij brengt hiervan geen begin van 

bewijs aan. Gelet op de vaststelling in de bestreden beslissing dat de ingeroepen onveiligheidssituatie 

niet kan worden weerhouden als gevolg van de vaststellingen in dit verband door de commissaris-
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generaal en de Raad in volle rechtsmacht en dat de moeder van de minderjarige gelokaliseerd is, nog 

de zorg draagt voor de jongere broer van de minderjarige en er verder geen elementen blijken dat de 

moeder niet zoals zij in het verleden heeft gedaan de zorg en opvang van verzoeker op zich kan nemen, 

oplossing die in beginsel de voorkeur moet genieten nu dit wordt geacht in het belang van de 

minderjarige te zijn dat hij kan worden herenigd met zijn gezin, kan het niet als kennelijk onredelijk 

worden beschouwd waar de scholing in België niet volstaat opdat wordt vastgesteld dat de duurzame 

oplossing voor de minderjarige zich in België bevindt. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel is opnieuw niet 

aangetoond. 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

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

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel. 

 

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