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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 14.461 van 25 juli 2008
in de zaak RvV X II

In zake: 1. X
 2. X
 Gekozen woonplaats:  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, die verklaren van Servische nationaliteit te zijn, op 10
april 2008 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 28 maart 2008 tot weigering van
verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) en de beslissingen van
dezelfde datum tot vasthouden in een welbepaalde plaats.

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 regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 3 juni 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 juli
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. LECLERE, die loco advocaat P. VANCRAEYNEST
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS, die loco advocaat E.
MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

1.1. Verzoekers die, volgens hun verklaringen, op 15 juni 2007 België zijn binnengekomen,
dienden dezelfde dag een asielverzoek in. Verzoekers verklaarden uitdrukkelijk voorheen in
Duitsland verbleven te hebben en ook daar een asielverzoek ingediend te hebben.
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1.2. Gelet op de verklaringen van verzoekers inzake hun verblijf in Duitsland en hun stelling
dat hun asielaanvraag in Duitsland werd afgewezen verzocht verweerder de Duitse
autoritei-ten om de overname van verzoekers, in toepassing van artikel 16, eerste lid, e, van
de verordening nr. 343/2003/EG van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de
criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling
van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten
wordt ingediend (hierna: Verordening nr. 343/2003). 

1.3. Op 18 oktober 2007 werd verzoekster, samen met twee van haar zonen, aangetroffen in
Berlijn.

1.4. Bij schrijven van 6 november 2007 verklaarden de Duitse autoriteiten zich akkoord met
de terugname van verzoekers.

1.5. Verzoeker diende, bij schrijven gedateerd op 16 oktober 2007, een aanvraag in om, 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 (hierna: de
Vreemdelingenwet), tot een verblijf gemachtigd te worden. Op 9 april 2008 nam verweerder
de beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard.
Deze beslissing werd verzoeker op 11 april 2008 ter kennis gebracht.

1.6. Verzoekers dienden, bij aangetekend schrijven van 10 november 2007, een aanvraag in
om, in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf gemachtigd te
worden. Op 11 december 2007 nam verweerder de beslissing waarbij de aanvraag om
machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard. Deze beslissing werd verzoekers op 24
januari 2008 ter kennis gebracht. Op 18 februari 2008 besliste verweerder de aanvraag om
machtiging tot verblijf van verzoekers te weigeren. Deze beslissing werd op 22 april 2008 aan
verzoekers ter kennis gebracht.

1.5. Op 28 maart 2008 nam de gemachtigde van de bevoegde minister ten aanzien van beide
verzoekers de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.

De beslissing die verzoeker op 28 maart 2008 werd ter kennis gebracht is gemotiveerd als
volgt:

“(…) In uitvoering van artikel 71/3, § 3, van het koninklijk  besluit van 8 oktober 1981 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
ingevoegd door het koninklijk  besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij het koninklijk  besluit
van 27 april 2007, wordt het verblijf in het Rijk geweigerd (…).

REDEN VAN DE BESLISSING :

België is niet verantwoordelijk  voor de behandeling van de asielaanvraag, die aan (1) de Duitse
autoriteiten toekomt, met toepassing van art. 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en
van art.16§1e van de Europese Verordening (EG) 343/2003.

Betrokkene heeft op 06.04.1993 in Duitsland een asielaanvraag ingediend en de Duitse overheid
heeft op datum van 06.11.2007 ingestemd met de vraag tot terugname van bovengenoemde
persoon. Betrokkene werd op 01.03.2000 door Duitsland naar Servië gerepatrieerd, maar verkreeg
tweemaal een visum om naar Duitsland terug te keren. Het laatste visum was geldig van
26.05.2006 tot 23.05.2007.
Betrokkene verklaart dat zijn vrouw en twee zonen in april 2007 door Duitsland werden
gerepatrieerd. Duitsland heeft deze gezinsleden echter niet gerepatrieerd en zijn vrouw en zonen
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waren bovendien nog in het bezit van een Duldung, geldig tot 16.10.2007. Op 25.05.2007 werden
deze gezinsleden in Duitsland als verdwenen geregistreerd.
Betrokkene verklaart ook twee meerderjarige zonen te hebben die in België wonen: (A. F.) en (A.
B.). Eerstgenoemde verkreeg subsidiaire bescherming, laatstgenoemde is volledig
uitgeprocedeerd na een tweede asielaanvraag. Betrokkene is niet afhankelijk  van de hulp van zijn
zonen in België. Bovendien verblijven er nog twee zonen en een dochter van betrokkene in
Duitsland.
Betrokkene verklaart met zijn gezin op 13 of 14 juni 2007 uit Kosovo te zijn vertrokken en op
15.06.2007 in België te zijn gearriveerd. Betrokkene legt een attest van gezinssamenstelling voor
dd. 07.06.2007, maar betrokkene kan niet aantonen dat hij en zijn gezin voor tenminste drie
maanden buiten het grondgebied van de lidstaten hebben verbleven.
Er is derhalve onvoldoende basis om de asielaanvraag in behandeling te nemen op grond van
art.3§2 of art.16§3 van bovenvermelde verordening.

Bijgevolg moet de bovengenoemde het grondgebied van het Rijk verlaten. Betrokkene zal
overgedragen worden aan de Duitse grenspolitie. (…)”

De beslissing die verzoekster op 28 maart 2008 werd ter kennis gebracht is gemotiveerd als
volgt:

“(…) In uitvoering van artikel 71/3, § 3, van het koninklijk  besluit van 8 oktober 1981 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
ingevoegd door het koninklijk  besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij het koninklijk  besluit
van 27 april 2007, wordt het verblijf in het Rijk geweigerd (…).

REDEN VAN DE BESLISSING :

België is niet verantwoordelijk  voor de behandeling van de asielaanvraag, die aan (1) de Duitse
autoriteiten toekomt, met toepassing van art. 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en
van art.16§1e van de Europese Verordening (EG) 343/2003.

Betrokkene heeft op 30.06.1992 in Duitsland een asielaanvraag ingediend en de Duitse overheid
heeft op datum van 06.11.2007 ingestemd met de vraag tot terugname van bovengenoemde
persoon. De man van betrokkene werd op 01.03.2000 door Duitsland naar Servië gerepatrieerd,
maar verkreeg tweemaal een visum om naar Duitsland terug te keren. Het laatste visum was
geldig van 26.05.2006 tot 23.05.2007.
Betrokkene verklaart dat zij in mei 2007 vanuit Duitsland naar Kosovo terugkeerde. Betrokkene
en haar twee zonen waren bovendien nog in het bezit van een Duldung, geldig tot 16.10.2007. Op
25.05.2007 werden zij in Duitsland als verdwenen geregistreerd.
Betrokkene verklaart ook twee meerderjarige zonen te hebben die in België wonen: (A. F.) en (A.
B.). Eerstgenoemde verkreeg subsidiaire bescherming, laatstgenoemde is volledig
uitgeprocedeerd na een tweede asielaanvraag. Betrokkene is niet afhankelijk  van de hulp van zijn
zonen in België. Bovendien verblijven er nog twee zonen en een dochter van betrokkene in
Duitsland.
Betrokkene verklaart met haar gezin uit Kosovo te zijn vertrokken en op 15.06.2007 in België te
zijn gearriveerd. Betrokkene legt een attest van gezinssamenstelling voor dd. 07.06.2007, maar
betrokkene kan niet aantonen dat zij en haar gezin voor tenminste drie maanden buiten het
grondgebied van de lidstaten hebben verbleven.
De medische klachten van betrokkene kunnen in Duitsland behandeld worden.
Er is derhalve onvoldoende basis om de asielaanvraag in behandeling te nemen op grond van
art.3§2 of art.16§3 van bovenvermelde verordening.

Bijgevolg moet de bovengenoemde het grondgebied van het Rijk verlaten. Betrokkene zal
overgedragen worden aan de Duitse grenspolitie. (…)”
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Op 28 maart 2008 nam de gemachtigde van de bevoegde minister ten aanzien van beide
verzoekers tevens een beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats. Deze
beslissingen werden verzoekers dezelfde dag ter kennis gebracht en zijn gemotiveerd als
volgt:

“(…) Gelet op artikel 51/5, § 3, vierde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
ingevoegd bij de wet van 6 mei 1993 en gewijzigd bij de wet van 15 september 2006,

Overwegende dat
(…)
het voorwerp is van een beslissing dd. 28.03.2008 (1) tot weigering van verblijf met het bevel het
grondgebied te verlaten (26quater)

Overwegende dat

Betrokkene en zijn (haar) gezin het voorwerp uitmaken van een akkoord tot terugname met
Duitsland dd. 06.11.2007, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de overdracht aan Duitsland
onder gecontroleerde omstandigheden wordt uitgevoerd.

Aangezien het vasthouden van de betrokkene in een welbepaalde plaats noodzakelijk  geacht
werd om een effectieve verwijdering uit het grondgebied te waarborgen;

Wordt besloten de betrokkene vast te houden (…)”

Dit zijn de bestreden beslissingen.

2. De rechtspleging.

2.1. Artikel 71 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling die het voorwerp is van
een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing van artikel 51/5, § 3, vierde lid,
van dezelfde wet tegen deze maatregel een beroep kan instellen door een verzoekschrift
neer te leggen bij de raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in het
Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen. De Raad heeft bijgevolg geen rechtsmacht
om te onderzoeken of de bestreden beslissingen tot het vasthouden in een welbepaalde
plaats in overeenstemming zijn met de wet, nu deze bevoegdheid door de wetgever
uitdrukkelijk aan een ander rechtscollege werd toevertrouwd.

De Raad dient bijgevolg zijn onderzoek te beperken tot de beslissingen tot weigering van
verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.

2.2. Waar verzoekers het voordeel van de kosteloze rechtspleging vragen en in fine van hun
verzoekschrift vorderen om de kosten van het geding ten laste te leggen van verweerder dient
er op te worden gewezen dat wat betreft de procedures voor de Raad vooralsnog geen
rolrecht verschuldigd is en deze procedures dus kosteloos zijn.

3. Onderzoek van het beroep.

3.1. Verzoekers voeren in een eerste middel de schending aan van de bepalingen van de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna:
de wet van 29 juli 1991) en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Zij betogen dat in de
beslissingen tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten wel verwezen
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wordt naar artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet en naar artikel 16, eerste lid, e, van de
Verordening nr. 343/2003, doch dat deze verwijzing niet toelaat vast te stellen op welke
wettige grond verweerder zich baseert om te achten dat Duitsland het land is dat
verantwoordelijk is voor de behandeling van hun asielverzoek.

Er dient te worden vastgesteld dat artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de
administratieve beslissingen met redenen worden omkleed en dat 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.

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. De Raad stelt vast dat de bestreden
beslissingen duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan zij zijn
genomen. Er wordt immers, met verwijzing naar artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet en
artikel 16, eerste lid, e, van de Verordening 343/2003, toegelicht dat de Belgische autoriteiten
niet verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de asielaanvraag nu verzoekers reeds een
asielaanvraag indienden in Duitsland en de Duitse autoriteiten ingestemd hebben met de
terugname van verzoekers. De Raad besluit derhalve dat verzoekers niet duidelijk maken op
welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke
gegevens de door hen bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou
zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (R.v.St., nr. 105.103, 26 maart
2002).

In tegenstelling tot wat verzoekers lijken te veronderstellen dient verweerder, gelet op de
bewoordingen van artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet, slechts aan te geven welke staat
verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en eventueel aan te duiden
waarom hij geen gebruik maakt van de mogelijkheid om, zelfs indien een andere lidstaat zich
bevoegd verklaart om het asielverzoek te behandelen, zelf de aanvraag te onderzoeken
(R.v.St., nr. 102.946, 25 januari 2002). Uit de door verzoekers aangehaalde regels inzake de
formele motiveringsplicht kan echter geenszins afgeleid worden dat de Belgische autoriteiten
de juridische basis en de feitelijke gegevens dienen te vermelden die de Duitse overheden er
toe brachten zich bevoegd te verklaren voor de behandeling van het asielverzoek. Het door
verzoekers aangehaalde arrest van de vakantiekamer van de Raad van State (R.v.St., nr.
161.709, 6 augustus 2006) kan geen afbreuk doen aan deze vaststelling, daar het arrest
slechts een schorsingsmaatregel beveelt en verzoekers niet aantonen dat de Raad, op basis
van de in dit arrest opgenomen redenering, vervolgens besloot tot de vernietiging van de
beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Tevens moet er
op gewezen worden dat volgens de vaste rechtspraak van de Raad van State de motieven
van de motieven en de motieven die evident zijn niet dienen vermeld te worden (R.v.St., nr.
121.730, 16 juli 2003; R.v.St., nr. 169.299, 22 maart 2007) en verzoekers die zelf verklaarden
jaren in Duitsland verbleven te hebben, visa van de Duitse autoriteiten te hebben ontvangen
en in Duitsland asiel vroegen bezwaarlijk kunnen voorhouden niet te weten waarom de Duitse
autoriteiten zich bevoegd verklaarden om hun asielaanvraag te behandelen.     

Het eerste middel is ongegrond.

3.2. In een tweede middel voeren verzoekers een schending aan van artikel 7, § 2, en
volgende van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de
uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15
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december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 17 mei 2007).

In wat kan beschouwd worden als een eerste onderdeel van het middel betogen verzoekers
dat zij een aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden in toepassing van artikel 9bis
van de Vreemdelingenwet ingediend hebben en dat de gemachtigde van de minister tot op
heden geen beslissing genomen heeft met betrekking tot deze aanvraag.

De Raad wijst er op dat artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 de procedure
voorziet die dient gevolgd te worden indien een aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te
worden in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet wordt ingediend. Verzoekers
tonen niet aan hoe deze bepaling zou kunnen geschonden zijn doordat het bestuur niet
geantwoord heeft op een verzoek om in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet
tot een verblijf gemachtigd te worden

Er dient, ten overvloede, te worden opgemerkt dat de aanvraag om tot een verblijf gemachtigd
te worden in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet reeds onontvankelijk
verklaard werd en dat het feit dat een dergelijke aanvraag werd ingediend niet verhindert dat
het bestuur vaststelt dat de Belgische overheden niet bevoegd zijn voor de behandeling van
een asielverzoek en evenmin verhindert dat een bevel om het grondgebied te verlaten wordt
betekend (R.v.St., nr. 132.036, 3 juni 2004). Het indienen van een aanvraag die er op gericht
is een verblijfsmachtiging te verkrijgen heeft immers geen invloed op de verblijfsstatus van de
vreemdeling (R.v.St., nr. 166.626, 12 januari 2007).

In wat kan beschouwd worden als een tweede onderdeel van het middel voeren verzoekers
aan dat ook een aanvraag om in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet tot een
verblijf gemachtigd te worden werd ingediend. Zij lichten toe dat deze aanvraag op 11
december 2007 ontvankelijk werd verklaard en zij, overeenkomstig artikel 7, § 2, van het
koninklijk besluit van 17 mei 2007, in het bezit werden gesteld van een attest van
immatriculatie waardoor zij voorlopig op het Belgisch grondgebied konden verblijven. Zij
benadrukken dat verweerder geen beslissing tot weigering van verblijf met een bevel om het
grondgebied te verlaten kon nemen alvorens uitspraak te hebben gedaan over hun aanvraag
om tot een verblijf om medische redenen gemachtigd te worden.

De Raad kan slechts vaststellen dat verzoekers’ betoog feitelijke grondslag mist. Uit de door
verweerder aangebrachte stukken blijkt immers dat het bestuur op 18 februari 2008 -  dus
voor de bestreden beslissingen tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te
verlaten werden genomen - de beslissing nam om de aanvraag van verzoekers om in
toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet tot een verblijf gemachtigd te worden te
verwerpen.

Het feit dat verzoekers pas nadat de bestreden beslissingen hen betekend waren kennis
kregen van de weigering van hun verzoek om tot een verblijf om medische redenen
gemachtigd te worden doet geen afbreuk aan de vaststelling dat het bestuur wel degelijk eerst
het onderzoek met betrekking tot aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfs-machtiging
afsloot alvorens de beslissingen tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te
verlaten te nemen. Verzoekers blijven verder in gebreke te duiden op welke juridische grond
het attest van immatriculatie, dat slechts afgeleverd werd in afwachting van een beslissing
ten gronde over verblijfsaanvraag om medische redenen, geldingskracht zou behouden nadat
deze verblijfsaanvraag werd afgewezen.
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In een derde onderdeel van het middel stellen verzoekers dat de enige motivatie dat Duitsland
hun medische problemen zal kunnen behandelen onvoldoende is, aangezien de gemachtigde
van de minister de kans van een onmiddellijke repatriëring naar Kosovo niet onderzocht heeft.

Verzoekers blijven in gebreke aan te tonen hoe uit deze uiteenzetting een schending van
artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 kan afgeleid worden, zodat dit
onderdeel van het middel als onontvankelijk moet beschouwd worden, daar er geen enkel
logisch verband bestaat tussen de bepaling waarvan de schending aangevoerd wordt en de
gegeven toelichting.

Het tweede middel is ongegrond.

3.3. In een derde middel voeren verzoekers een schending aan van artikel 7, § 2, van het
koninklijk besluit van 17 mei 2007 en van artikel 9 van de Verordening nr. 343/2003.

Verzoekers herhalen dat zij overeenkomstig artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 17 mei
2007 in het bezit werden gesteld van een attest van immatriculatie en dat overeen-komstig
artikel 9 van de Verordening 343/2003 wanneer een asielzoeker houder is van een geldige
verblijfstitel de lidstaat die deze titel heeft afgegeven verantwoordelijk is voor de behandeling
van het asielverzoek.

Onder verwijzing naar de bespreking van het tweede middel dient de Raad opnieuw vast te
stellen dat verzoekers niet aantonen op welke juridische basis het afgeleverde attest van
immatriculatie - dat slechts werd afgeleverd in afwachting van een beslissing over hun
aanvraag om tot een verblijf om medische redenen gemachtigd te worden - nog “geldig” zou
zijn nadat hun machtigingsaanvraag werd afgewezen, zodat geen schending van de
aangevoerde bepalingen kan vastgesteld worden .

In de mate dat de grieven van verzoekers gericht zijn tegen de beslissingen tot het
vasthouden in een welbepaalde plaats wijst de Raad, naar de onder punt 2.1. gedane
vaststelling dat hij geen rechtsmacht heeft om de wettigheid van deze beslissingen te
onderzoeken.

Het derde middel is ongegrond

3.4. Verzoekers voeren in een vierde middel een schending aan van artikel 7 van de
Verordening nr. 343/2003. Verzoekers betogen dat twee van hun kinderen zich in België
bevinden en een van deze kinderen de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend. Zij
lichten verder toe dat zij kenbaar hebben gemaakt dat zij wensen dat hun asielaanvraag in
België zou worden behandeld en geven aan van oordeel te zijn dat België bevoegd is om hun
asielaanvraag te onderzoeken.

De Raad stelt vast dat verzoekers in hun repliekmemorie niet de correcte bewoordingen van
het artikel 7 van de Verordening nr. 343/2003 weergeven. Deze bepaling luidt immers als
volgt:

“Wanneer een gezinslid van de asielzoeker, ongeacht of het gezin reeds in het land van oorsprong
was gevormd, als vluchteling is toegelaten voor een verblijf in een lidstaat, is deze lidstaat
verantwoordelijk  voor de behandeling van het asielverzoek, mits de betrokkenen dat wensen.”

Het is evenwel niet betwist dat de oudste zoon van verzoekers niet de vluchtelingenstatus,
doch slechts de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend, zodat niet kan ingezien
worden hoe artikel 7 van de Verordening nr. 343/2003 - dat verwijst naar een toelating voor
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een verblijf als vluchteling - van toepassing zou kunnen zijn. Tevens wordt ook niet
aannemelijk gemaakt dat verzoekers een gezin vormen met hun oudste zoon, wat evenzeer
een vereiste is om zich dienstig op deze bepaling te kunnen beroepen.

Een schending van artikel 7 van de Verordening 343/2003 wordt niet aangetoond.

Het vierde middel is ongegrond.

Verzoekers hebben geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

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

dhr. G. DE BOECK,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN,  toegevoegd griffier.

De griffier,  De voorzitter,

 T. LEYSEN. G. DE BOECK.


