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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 13.796 van 7 juli 2008
in de zaak RvV X II

In zake: 1. X
 2. X

 handelend in eigen naam en in hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger
van hun minderjarige kinderen X, X en X

 Gekozen woonplaats:    ten kantore
van X

 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken, thans de minister van Migratie- en asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, handelend in eigen naam en in hoedanigheid van
wettelijk vertegenwoordiger van hun minderjarige kinderen X, X en X, die verklaren van
Kirgizische nationaliteit te zijn, op 7 april 2008 hebben ingediend om de schorsing van de
tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van
de minister van Binnenlandse Zaken van 21 januari 2008 waarbij de aanvraag om machtiging
tot verblijf onontvankelijk verklaard wordt en van het op 28 februari 2008 ter kennis gebrachte
bevel om het grondgebied te verlaten.

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 7 mei 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 juni
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat L. JADIN verschijnt
voor de verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS, die loco advocaat C. DERCORDIER
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoekers verklaren op 17 september 2003 België te zijn binnengekomen en dienden
dezelfde dag een asielaanvraag in.
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Op 15 oktober 2003 nam de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing tot
onontvankelijkheid van de asielaanvraag en werd hen het verblijf in het Rijk geweigerd.

Op 21 juni 2004 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen  de
beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling.

In beroep bij de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen, besliste deze op 13 oktober
2006 tot de ontvankelijkheid, doch ongegrondheid van het beroep.

Op 18 september 2006 werd door verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf
ingediend op grond van het, ten tijde van de aanvraag van toepassing zijnde, artikel 9 derde lid
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).

Op 21 januari 2008 werd de aanvraag om machtiging tot verblijf door de gemachtigde van de
minister van Binnenlandse Zaken onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste bestreden
beslissing, die als volgt wordt gemotiveerd:

“(…) in toepassing van artikel 9.3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, deel ik  u mee dat
dit verzoek onontvankelijk  is.

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

Het feit dat betrokkenen sinds 17/09/2003 in België verblijven, geïntegreerd zouden zijn,
Nederlands zouden leren en spreken, opleidingen en taalcursussen zouden volgen, is op zich niet
uitzonderlijk  en verantwoordt niet dat de aanvraag tot regularisatie op grond van artikel 9 van de
wet van 1980 in België wordt ingediend. De 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.

Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de
asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het land dienden te verlaten. Hun
asielaanvraag werd afgesloten op 13/10/2006 met de beslissing niet erkend door de Vaste
Beroepscommissie voor Vluchtelingen, hen betekend op 31/10/2006. Op 24/11/2006 werd een
bevel om het grondgebied te verlaten, hen betekend op 01/08/2007. De betrokkenen dienden
uiterlijk  op 31/08/2007 het grondgebied te verlaten, doch zij verkozen echter geen gevolg te
geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en verblijven sindsdien illegaal in België.
Uit langdurig illegaal verblijf kunnen geen rechten geput worden met het oog op regularisatie.
Het feit dat de asielprocedure meer dan 3 jaar heeft geduurd doet geen situatie ontstaan waardoor
betrokkenen aanspraak zouden kunnen maken op een verblijfsrecht. 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).

Het feit dat hun twee oudste k inderen hier naar school gaan, kan niet aanzien worden als een
buitengewone omstandigheid daar 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. Daarbij komt nog dat k inderen jonger dan 6 jaar niet schoolplichtig zijn in
België (arrest Raad van State van 11 maart 2003 nr. 116.916).

Betrokkenen beweren dat ze in gevaar zouden zijn omdat zij niet van Kirghizeese origine zijn en
dat ze vrezen risico’s te lopen indien zij zou moeten terugkeren naar hun land van herkomst doch
zij leggen geen bewijzen voor die deze bewering kunnen staven. Het is aan betrokkenen om op
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zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat betrokkenen gevaar zouden
lopen volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden.

Niets verhindert betrokkene derhalve om terug te keren naar het land van herkomst en via de
reguliere weg een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen. Het staat betrokkene vrij
hiertoe de hulp in te roepen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het formulier B overeenkomstig het model van bijlage 13
van het K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), gewijzigd door het
K.B. van 22 november 1996 (B.S. van 6 december 1996) aan de betrokkenen kennis te geven
van de beslissing van de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken waarbij hem
bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 (dertig) dagen na de
kennisgeving.”

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt als volgt gemotiveerd.

 “Reden van de beslissing:
·verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er
niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1, 2°
van de wet van 15 december 1980).
·werd niet erkend als vluchteling. (K.B. van 8 oktober 1981 – art. 77)”

2. Onderzoek van het beroep.

In een enig middel werpen verzoekers de schending op van artikel 3 van de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van
29 juli 1991) en van de algemene principes van Belgisch administratief recht betreffende goed
beheer en redelijkheid.

Het artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 voorziet 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. De 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 de artikelen 2 en 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 beslissingen duidelijk de determinerende
motieven aangeven op grond waarvan deze zijn genomen. Er wordt immers vastgesteld dat
de door verzoekers aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen
waardoor zij hun aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone
procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor hun verblijfplaats of
de plaats van oponthoud in het buitenland, en dat verzoekers niet erkend werden als
vluchteling en langer in het Rijk verblijven dan de overeenkomstig artikel 6 van de
Vreemdelingenwet bepaalde termijn. Verder verwijzen de bestreden beslissingen naar de
artikelen 7 en 9 derde lid van de Vreemdelingenwet en naar artikel 77 van het koninklijk besluit
van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen. Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze
motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de
door hen bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het
doel van de formele motiveringsplicht (R.v.St., nr. 105.103, 26 maart 2002). Verzoekers
voeren met andere woorden de schending van de materiële motiveringsplicht aan. Immers
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betreft het nagaan of de motieven pertinent zijn, de materiële motiveringsplicht (cfr. R.v.St. nr.
116.486, 26 februari 2003).

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van
de Raad zijn beoordeling van de aanvraag om machtiging tot verblijf in de plaats te stellen van
de beoordeling door de administratieve overheid. In de uitoefening van zijn wettelijk toezicht is
de Raad enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij het nemen van de bestreden
beslissing 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 kunnen komen.

Verzoekers beweren dat het feit dat er in Kirgizstan geen onbetaalde kleuterscholen bestaan,
waardoor verzoekers’ kinderen daar geen onderwijs zouden kunnen lopen, een buitengewone
omstandigheid uitmaakt. De Raad wijst op de motivering van verwerende partij dat
betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van herkomst kan verkregen
worden, dat de scholing van de kinderen geen gespecialiseerd onderwijs behoeft, noch een
gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden is en dat kinderen
onder de zes jaar geen schoolplicht hebben in België. Het ontbreken van onbetaald
kleuteronderwijs kan bijgevolg geen buitengewone omstandigheid zijn, aangezien in België
geen verplichting bestaat kleuteronderwijs te volgen.

Wat betreft de Lezgische afkomst van verzoekers, waardoor zij verhinderd zouden zijn in
Moskou een aanvraag in te dienen en waardoor ook een voorlopige terugkeer naar Kirgizstan
verhinderd zou worden, wijst de Raad erop dat dit enkel vage beweringen zijn, waarvan
verzoekers geen bewijs voorleggen. Zoals verweerder terecht stelt is het aan betrokkenen om
op zijn minst een begin van bewijs te leveren. De loutere vermelding dat betrokkenen gevaar
zouden lopen, volstaat niet om als buitengewone omstandigheid aanvaard te worden.

Verzoekers verwijzen in hun aanvraag om machtiging tot verblijf van 18 september 2006
betreffende de door hen eerste ingeroepen buitengewone omstandigheid naar dezelfde reden
om het statuut van vluchteling te verkrijgen, meer in het bijzonder dat zij in hun land van
herkomst gevaar lopen omdat zij niet van Kirgizische origine zijn.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken
verzoekers problemen in het land van herkomst heeft onderzocht en hierbij van oordeel was
dat deze reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een diepgaand onderzoek in het kader
van de asielaanvraag. Gelet op het feit dat uit het administratief dossier blijkt dat de
asielaanvraag werd afgesloten door de weigering van de erkenning van de
vluchtelingenstatus en het niet toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus door de
Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen op 13 oktober 2006, en zulks onder meer
omwille van de flagrante ongeloofwaardigheid van hun relaas, kan de verwijzing door de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken naar de door de Vaste
Beroepscommissie voor vluchtelingen genomen negatieve beslissing niet als kennelijk
onredelijk worden beschouwd (vgl. R.v.St. nr. 169.820, 5 april 2007).

Verzoekers maken niet aannemelijk dat er toch buitengewone omstandigheden aanwezig zijn
om de aanvraag in België te kunnen indienen. De Raad meent dat verwerende partij op alle
elementen heeft geantwoord en dat zij niet op kennelijk onredelijke wijze de aanvraag
onontvankelijk heeft verklaard door te besluiten dat de aangehaalde elementen geen
buitengewone omstandigheden vormen.

Het middel is ongegrond.

Verzoekers hebben geen middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden
beslissing kan leiden. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het
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koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de
nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven juli tweeduizend en acht
door:

dhr. J. BIEBAUT,  wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 T. LEYSEN. J. BIEBAUT.


