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 nr. 111 766 van 11 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 en X, in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordigers van hun 

minderjarige kinderen X, X en X, die verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 3 juli 2013 hebben 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis 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 verklaard wordt van 30 mei 2013. 

 

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 19 augustus 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 september 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. VANDEVYVERE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat N. DE POORTERE, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

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

heeft op 30 mei 2013 de aanvraag van de verzoekende partijen op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard. Dit is de bestreden beslissing: 
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“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 betrokkenen de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

Het feit dat betrokkenen sinds september 2009 in België verblijven; dat zij hier duurzame sociale 

bindingen zouden hebben; dat zij behoorlijk Nederlands zouden spreken; dat zij over uitstekende 

kwalificaties en talenkennis zouden beschikken om te werken; dat zij zouden willen voorzien in hun 

eigen levensonderhoud; dat zij een grote vrienden- en kennissenkring opgebouwd zouden hebben; dat 

zij overgegaan zouden zijn tot de verinnerlijking van onze taal, zeden en gewoonten en zich de 

Belgische samenlevingsnormen zouden eigen gemaakt hebben; dat zij hier het centrum van hun 

belangen zouden hebben en dat zij een meerwaarde zouden vormen voor onze maatschappij; 

verantwoordt niet dat de aanvraag om machtiging tot verblijf in België wordt- ingediend Elementen met 

betrekking tot de integratie kunnen het voorwerp uitmaken van een eventueel onderzoek conform art 

9.2. van de wet van 15.12.1980. Bovendien leggen verzoekers geen enkel bewijsstuk voor ter staving 

van hun integratie, zodat het louter bij beweringen blijft. 

Het feit dat de kinderen hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een buitengewone 

omstandigheid, omdat betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan 

verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs, noch 

een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. Betrokkenen tonen 

niet aan dat het recht op onderwijs (Kinderrechtenverdrag art. 28) zou geschonden worden bij een 

terugkeer. 

Betrokkenen dienden een asielaanvraag in op 10.09.2009, die afgesloten werd op 26.10.2011 door de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met een vaststelling van afstand ven het geding. De duur van de 

procedure - namelijk twee jaar, een maand en zestien dagen - was ook niet van die aard dat ze als 

onredelijk lang kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan 

betrokkenen ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr. 89980 van 02.10.2000) 

Wat de vermeende schending van art. 3 van het EVRM betreft, dient opgemerkt te worden dat de 

bescherming verleend via art. 3 van het EVRM slechts in buitengewone gevallen toepassing zal vinden. 

Hiervoor dienen verzoekers hun 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 ais buitengewone omstandigheid aanvaard te worden. De aanvraag kan in 

het land van herkomst gebeuren. 

Ook het aangehaalde art. 1 van het Verdrag tegen foltering en andere, wrede onmenselijke of onterende 

behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10.12.1984, kan niet weerhouden worden, 

aangezien hier dezelfde motivering geldt als voor art. 3 van het EVRM. 

Betrokkenen menen dat hun verzoek op gelijke basis staat met een aanvraag om machtiging tot verblijf 

conform de regularisatiewet van 22.12.1999. De wet van 22.12.1999 was echter een enige en unieke 

operatie, de criteria voor regularisatie vermeld in deze wet zijn dan ook niet van toepassing op de 

aanvraag tot regularisatie op grond van art. 9bis van de wet van 1980. 

Betrokkenen beweren dat een terugkeer naar het land van herkomst onwenselijk en onmenselijk is en 

dat zij een trauma zullen oplopen bij een gedwongen terugkeer. Verzoekers tonen echter niet aan de 

hand van concrete elementen aan dat zij niet zouden kunnen terugkeren naar het land van herkomst of 

een derde land waar zij kunnen verblijven om de aanvraag via de reguliere weg in te dienen. De loutere 

vage bewering dat zij een trauma zouden oplopen bij een terugkeer volstaat niet om als buitengewone 

omstandigheid aanvaard te worden. 

Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft, dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet 

van toepassing is, aangezien de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst om aldaar 

machtiging tot verblijf te vragen voor het hele gezin geldt, 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. 

Betrokkenen verwijzen naar de actuele toestand in de regio van herkomst Zij verduidelijken dit niet 

verder, noch leggen zij enig bewijsstuk voor. De loutere verwijzing naar de 'actuele toestand’ in de regio 

van herkomst, wat zij hiermee ook bedoelen, volstaat niet om als buitengewone omstandigheid 

aanvaard te worden. 
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De advocaat van betrokkenen beweert dat het verblijf van betrokkenen geregulariseerd dient te worden 

omdat hun situatie gelijkaardig zou zijn aan de situatie van andere vreemdelingen die geregulariseerd 

werden en dat de aanvraag ontvankelijk zou verklaard moeten worden conform de ‘algemene 

beslissingslijn van het bureau voor regularisatie’. Het is echter aan de verzoekers om de 

overeenkomsten aan te tonen tussen hun eigen situatie en de situatie waarvan zij beweren dat ze 

vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13/07/2001). Men kan er immers niet zonder meer 

van uitgaan dat de omstandigheden waarin verzoekers verkeren analoog (of commensurabel) zijn met 

degene waaraan zij refereren. Ook het feit dat andere vreemdelingen van een verblijfsregularisatie 

hebben kunnen genieten brengt niet ipso facto een verblijfsregularisatie voor de betrokkenen met zich 

mee, noch vormt dit- een buitengewone omstandigheid die een tijdelijke terugkeer naar het land van 

herkomst verhindert of bemoeilijkt Overigens wordt elk dossier naar aanleiding van een 

regularisatieaanvraag individueel onderzocht…“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekers voeren een enig middel aan: 

 

“SCHENDING VAN DE MATERIELE MOTIVERINGSPLICHT ALS ALGEMEEN BEGINSEL VAN 

BEHOORLIJK BESTUUR ZOALS ONDER MEER OOK GESTELD IN ART. 62 W. 1 5/12/1 980, 

ALSOOK BIJ DE WET VAN 29/07/1 991 BETREFFENDE DE UITDRUKKELIJKE MOTIVERING VAN 

BESTUURSHANDELINGEN, SCHENDING VAN DE ALGEMENE ZORGVULDIGHEIDSPLICHT, 

MANIFESTE BEOORDELINGSFOUT. SCHENDING VAN ARTIKEL 9BIS VW. SCHENDING VAN 

ARTIKELEN 2 EN 3 EVRM. SCHENDING VAN ARTIKEL 28 KINDERRECHTENVERDRAG. 

Verzoekers zullen deze vier middelen gecombineerd beargumenteren. Verzoekers zijn van oordeel dat 

de Dienst Vreemdelingenzaken haar motiveringsplicht in de beslissing d.d. 30/05/2013 manifest heeft 

geschonden. In tegenstelling tot wat de Dienst Vreemdelingenzaken in haar beslissing d.d. 30/05/2013 

stelt, bestaan er in hoofde van verzoekers wel degelijk buitengewone omstandigheden dewelke de 

aanvraag cfr. artikel 9bis ontvankelijk maken. Zo kan er verwezen worden naar het verlies van een 

schooljaar voor de minderjarige kinderen van verzoekers dewelke volgens vaste rechtspraak wordt 

aanzien als zijnde een buitengewone omstandigheid. Tevens kan er verwezen worden naar de risico's 

verbonden aan de onderbreking van een medische behandeling voor mevrouw I, wat tevens volgende 

vaste rechtspraak aanvaard wordt als zijnde een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis 

Vw. Inderdaad is het zo dat mevrouw I. thans in België een medische behandeling geniet, dewelke 

onmogelijk onderbroken kan worden zonder dat er risico's aan verbonden zijn voor de gezondheid van 

mevrouw I. Verzoekers verwijzen in dit verband naar het bij gevoegde stuk 3, zijnde een medisch attest 

d.d. 18/02/2013 waarin de medische toestand van mevrouw I. verder wordt toegelicht. Psychologische 

problemen kunnen een buitengewone omstandigheid uitmaken. Dit werd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen geconcludeerd in arrest nr. 36.370. Psychologische problemen moeten 

onderzocht worden omdat ze kunnen kaderen in een mogelijke schending van artikel 3 EVRM en omdat 

een attest van een psycholoog niet beschouwd kan worden als medisch getuigschrift dat nodig is om 

een ontvankelijke 9ter aanvraag in te dienen (http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht). 

Bovendien beroepen verzoekers zich op de uitzonderingsclausule van de prangende humanitaire 

situatie. De minderjarige kinderen van verzoekers zijn immers geboren in Duitsland en kunnen derhalve 

beschouwd worden als zijnde een EU burger. Overeenkomstig de instructies van de minister dient als 

prangende humanitaire situatie te worden beschouwd: de vreemdeling die ouder is van een minderjarig 

kind dat een EU burger is, indien het kind over voldoende bestaansmiddelen beschikt, eventueel 

verkregen via deze ouder en wanneer de ouder effectief instaat voor de zorg van het kind. De 

bovenstaande toepassingsvoorwaarden zijn volledig voldaan door verzoekers. Er is dus wel degelijk 

sprake van een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis Vw. en bijgevolg dient de 

aanvraag van verzoekers overeenkomstig artikel 9bis Vw. ontvankelijk verklaard te worden. Gezien het 

bovenstaande, menen verzoekers dat de Dienst Vreemdelingenzaken in haar beslissing van 30/05/2013 

de op haar rustende motiveringsplicht manifest heeft geschonden en derhalve dat de aanvraag 

overeenkomstig artikel 9bis Vw. wel degelijk ontvankelijk diende verklaard te worden. Daarnaast wijzen 

verzoekers erop dat hun aanvraag overeenkomstig artikel 9bis Vw. eveneens gegrond diende verklaard 

te worden. Verzoekers wijzen in dit verband naar de volgende bij gebrachte stukken: 

- stuk 4 : attest van regelmatige lesbijwoning E. R; 

-     stuk 5 : attest van regelmatige lesbijwoning B. R; 

- stuk 6 : schoolattest Adelina R; 

- stuk 7 : schrijven de heer Alphonsus W; 

- stuk 8 : schrijven de heer Hugo VAN D en mevrouw Mia S; 

-     stuk 9 : schrijven de heer Lodewijk M; 

http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht
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- stuk 10 : attest deelname A. R. 

Deze stukken tonen op afdoende wijze aan dat verzoekers voldoende geïntegreerd zijn in de Belgische 

samenleving en dat een terugkeer naar hun land van herkomst hieraan afbreuk zou doen. De aanvraag 

van verzoekers overeenkomstig artikel 9bis Vw. diende dan ook gegrond verklaard te worden. Tot slot 

wijzen verzoekers erop dat een terugkeer naar Kosovo een schending zou uitmaken van de artikelen 2 

en 3 EVRM en artikel 28 van het Kinderrechtenverdrag. Reeds eerder in dit verzoekschrift werd 

verwezen naar het feit dat wanneer verzoekers zouden dienen terugkeren naar hun land van herkomst, 

zowel het recht op onderwijs voor de minderjarige kinderen van verzoekers zou geschonden worden 

evenals dat dit een levensbedreigende behandeling zou uitmaken in de zin van artikel 3 EVRM voor 

mevrouw I. Gezien het bovenstaande zijn verzoekers van oordeel dat een terugwijzing van verzoekers 

naar hun land van herkomst een manifeste schending zou uitmaken van de artikelen 2 en 3 EVRM en 

artikel 28 van het Kinderrechtenverdrag.” 

 

2.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 

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

beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk de motieven aan op grond waarvan de beslissing is 

genomen.  

 

De verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt de motivering hen niet in staat stelt te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Het hoofdmotief van de 

bestreden beslissing bestaat erin dat de verzoekende partijen geen buitengewone omstandigheden 

hebben ingeroepen die kunnen rechtvaardigen dat de aanvraag in België wordt ingediend. 

 

Krachtens artikel 9bis van de vreemdelingenwet kan een vreemdeling, in buitengewone omstandig-

heden en op voorwaarde dat hij over een identiteitsdocument beschikt, worden toegestaan zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Hieruit 

volgt dat enkel wanneer er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen van de 

machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland te 

rechtvaardigen, de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. Deze buitengewone 

omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden ingeroepen om 

een verblijfsmachtiging aan te vragen. Uit artikel 9 van de vreemdelingenwet blijkt duidelijk dat dit 

wetsartikel een algemene regel is, ten aanzien waarvan artikel 9bis van de vreemdelingenwet zich 

verhoudt als een restrictief toe te passen uitzondering. 

 

De toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel 

onderzoek in: 

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone omstandigheden niet 

blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging onontvankelijk 

worden verklaard; 

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid. 

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om de verzoekende partij een voorlopige 

verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de gemachtigde van de staatssecretaris na te gaan of de 

aanvraag wel regelmatig werd ingediend, en onder meer te weten of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden werden ingeroepen om de afgifte van de verblijfsmachtiging in België te 

verantwoorden. 
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In casu werd de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf onontvankelijk verklaard, wat betekent dat 

de buitengewone omstandigheden die de verzoekende partij heeft ingeroepen om te verantwoorden 

waarom verzoekende partij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in het land van herkomst 

heeft ingediend, niet werden aanvaard of bewezen. 

 

De overwegingen van de bestreden beslissing laten verzoekende partijen toe om te achterhalen om 

welke redenen de aanvraag tot verblijfsmachtiging door de gemachtigde van de staatssecretaris 

onontvankelijk wordt geacht. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van artikel 28 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten 

van het Kind van 20 november 1989, laat de Raad gelden dat dit Verdrag geen directe werking heeft en 

dat verzoekende partijen zich er derhalve niet met gunstig gevolg kunnen op beroepen (zie ook RvS 31 

oktober 2001, nr. 100.509.). Immers volstaan de verdragsbepalingen op zichzelf niet om toepasbaar te 

zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. De 

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 het 

Verdrag dient derhalve een directe werking te worden ontzegd. 

 

Noch in de aanvraag om verblijfsmachtiging, noch in onderhavig verzoekschrift wordt 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. De gemachtigde van de 

staatssecretaris heeft dit ook in de bestreden beslissing vermeld, en heeft niet op kennelijk onredelijke 

wijze besloten dat de scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs behoeft, noch een 

gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is. 

 

Wat het schoollopen van de kinderen in België betreft, dient 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 onomkeerbare nadelige 

gevolgen door zouden lijden, na te zijn opgenomen geweest in het Vlaamse schoolsysteem. De Raad  

merkt bovendien op dat het gegeven dat de kinderen een schooljaar zouden verliezen, niet is 

aangetoond. Dit gegeven is dan ook louter hypothetisch. 

 

De ouders dienden er zich van bewust te zijn dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het 

kader van hun asielaanvraag en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. 

De verzoekende partijen verwijzen naar de risico’s verbonden aan de onderbreking van een medische 

behandeling voor mevrouw I. en de voorgehouden prangende humanitaire situatie. Deze omstandigheid 

kan niet als buitengewone omstandigheid in het licht van artikel 9bis van de vreemdelingenwet worden 

beschouwd. 

 

De gezondheidsproblemen van de verzoekende partij en de voorgehouden prangende humanitaire 

situatie is niet aangevoerd in de aanvraag van 16 juli 2012 om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet of in een aanvulling van deze aanvraag. Het is dan ook niet kennelijk 

onredelijk van de gemachtigde van de staatssecretaris om hieromtrent niet te motiveren. 

 

Artikel 9bis, § 4, 4° van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§ 2. Onverminderd de andere elementen van de aanvraag, kunnen niet aanvaard worden als 

buitengewone omstandigheden en worden onontvankelijk verklaard : 

4° elementen die ingeroepen werden in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter.” 

 

De wetgever heeft twee afzonderlijke procedures tot het bekomen van een verblijfsmachtiging ingesteld.  

 

Bovendien maken verzoekende partijen niet aannemelijk waarom zij omwille van medische redenen niet 

in staat zouden zijn een aanvraag in te dienen in het buitenland. De verzoekende partijen laten na in de 

uiteenzetting van de buitengewone omstandigheden die betrekking hebben op de ontvankelijkheidsfase 

de medische problematiek te preciseren en aan te tonen waarom zij door de medische problematiek 

verhinderd worden de aanvraag in het buitenland in te dienen.  

 

Met betrekking tot de opgeworpen ‘prangende humanitaire situatie’, laat de Raad gelden dat de 

instructie van 19 juli 2009 waarop de verzoekende partijen doelen, niet meer kan worden toegepast. De 
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instructie van 19 juli 2009 waarop verzoekende partijen zich beroepen, is immers met een arrest van de 

Raad van State nr. 198.769 van 9 december 2009 vernietigd omdat deze instructie “het mogelijk maakt 

dat vreemdelingen die zich in de erin omschreven voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden aan 

te tonen dat er in hun geval buitengewone omstandigheden voorhanden zijn, terwijl enkel de wetgever 

dit vermag te doen”, omdat “door dit in de bestreden instructie te doen een aan de wetgever 

voorbehouden domein wordt betreden ” en omdat “uit het bovenstaande volgt dat de bestreden 

instructie voor vernietiging vatbaar is aangezien ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt”. 

Dit vernietigingsarrest heeft werking erga omnes, zodat de verzoekende partijen zich niet kunnen 

beroepen op de vernietigde instructie. Ingevolge de vernietiging ervan, kan de instructie niet langer 

worden beschouwd als een geldige rechtsbron. 

 

Tot slot wordt opgemerkt dat de kinderen van de verzoekende partijen niet als een EU-burger kunnen 

worden beschouwd, zij hebben allen de Kosovaarse nationaliteit. Het gegeven dat zij in Duitsland zijn 

geboren, maakt hen nog geen EU-burger. 

 

In zoverre de verzoekende partijen nog verwijzen naar nieuwe stukken die bij het verzoekschrift zijn 

gevoegd en die dus voordien niet waren voorgelegd aan de gemachtigde van de staatssecretaris, laat 

de Raad gelden dat met deze stukken geen rekening kon worden gehouden. Aan de gemachtigde kan 

niet worden verweten geen rekening te hebben gehouden met stukken die hem niet bekend waren op 

het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing. De regelmatigheid van een bestuursbeslissing 

dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen 

van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. De gemachtigde van de 

staatssecretaris heeft niet op kennelijk onredelijke wijze besloten dat “verzoekers geen enkel bewijsstuk 

(voorleggen) ter staving van hun integratie, zodat het louter bij beweringen blijft”. 

 

De verzoekende partijen verwijzen naar artikel 2 Evan het VRM. Artikel 2 van het EVRM bepaalt het 

volgende: 

 

“Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag opzettelijk van het leven 

worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging van een gerechtelijk vonnis wegens een misdrijf 

waarvoor de wet in de doodstraf voorziet. (...) ” 

 

De bewijslast rust in de eerste plaats op diegene die een schending inroept van het recht op leven zoals 

beschermd door artikel 2 van het EVRM. De verzoekende partijen moeten dus aannemelijk maken dat 

de bestreden beslissing de beëindiging van hun leven tot gevolg zal hebben. Met de vage 

beschouwingen in verband met een ‘levensbedreigende behandeling’, tonen de verzoekende partijen 

niet aan dat de bestreden beslissing hun leven in gevaar brengt. 

 

Wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moet de verzoekende partij doen blijken dat er 

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag 

worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of 

mensonterende behandeling. Zij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Zij moet 

concrete, op haar persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een 

eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op 

artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat 

op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 14 maart 2002, nr. 

104.674; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977).  

 

In casu is er geen sprake van ernstige en duidelijke redenen, niet in het minst nu: 

- verzoekende partijen ter zake vaag blijven en geen concrete gegevens naar voor brengen of 

bewijskrachtige stukken voorleggen, 

- de beweerde gezondheidsproblemen waarvan verzoekende partijen gewag maken, reeds het 

voorwerp hebben uitgemaakt van een onderzoek conform artikel 9ter van de vreemdelingenwet.  

 

De verzoekende partijen maken met hun betoog niet aannemelijk dat verwerende partij bij het nemen 

van de bestreden beslissing artikel 3 van het EVRM heeft miskend. 

 

De gemachtigde van de staatssecretaris heeft een ruime beleidsvrijheid bij het beoordelen of elementen 

die worden aangevoerd in een aanvraag, buitengewone omstandigheden uitmaken in de zin van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. Wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing 

aan de wet toetst, treedt hij niet op als rechter in hoger beroep die, op aanvraag van de rechtzoekende, 
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de ware toedracht van de feiten gaat beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde van de 

staatssecretaris in redelijkheid is kunnen komen tot de door hem gedane vaststelling van feiten en of er 

in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het 

kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd 

wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk 

is. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermag zich niet in de plaats te stellen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf oktober tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


