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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 15.257 van 28 augustus 2008
in de zaak X II

In zake:          X
                       Gekozen woonplaats:  X

tegen :

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

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Joegoslavische nationaliteit te zijn, op 17
juni 2008 heeft ingediend om de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoerlegging te
vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid
van 20 mei 2008 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 wordt verklaard.

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

Gezien de nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 25 juli 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27
augustus 2008 om 9 uur 30.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JANSEGERS, die voor de verzoekende partij
verschijnt en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1. Op 24 oktober 2007 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot voorlopig
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 (hierna: de
Vreemdelingenwet).



RvV X /  Pagina 2 van 5

1.2.    Op 20 mei 2008 wordt de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf door
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid onontvankelijk verklaard. Dit is de
bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt:

“De aanvraag ging niet vergezeld van een kopie van het internationaal erkend paspoort of
van een gelijkgestelde reistitel, noch van een kopie van de nationale identiteitskaart, noch van een
geldige motivering die toelaat betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van art.
9bis, §1 van de wet van 15.12.1980, gewijzigd door art. 4 van de wet van 15.09.2006. De door
betrokkene voorgelegde stukken met name een kopie van zijn geboortecertificaat afgeleverd door
UNMIK en een kopie van zijn rijbewijs kunnen niet door onze diensten worden aanvaard als zijnde
een identiteitsdocument.”

2.      Ontvankelijkheid

2. 1. Verwerende partij werpt, bij wege van exceptie, de onontvankelijkheid van de vordering
tot schorsing op wegens het niet ontwikkelen van een ernstig middel en het niet “op basis van
concrete gegevens aantonen van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel” beiden vereist
ingevolge artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet.

2.2. Vastgesteld wordt dat de verwerende partij in haar nota zelf een middel in de
uiteenzetting van verzoeker onderscheidt en erin geslaagd is deze vrij omstandig te
beantwoorden. Voor wat betreft de opgeworpen exceptie, aangaande het bestaan van een
moeilijk te herstellen ernstig nadeel, bestaat er geen noodzaak om hierover uitspraak te doen.
Een onderzoek hiervan en een uitspraak hierover is slechts noodzakelijk indien zou blijken dat
de grondvoorwaarden voor het toewijzen van de vordering tot schorsing vervuld zijn, wat,
zoals hierna zal blijken, te dezen niet het geval is. De exceptie wordt derhalve niet bijgetreden.

3.       Onderzoek van het beroep

3.1. Verzoeker voert, in wat als een eerste middel kan worden beschouwd, aan dat kopieën
van documenten afgeleverd door UNMIK in het kader van personen van Kosovaarse afkomst
dienen te worden aanvaard als zijnde een geldig identificatiebewijs, nu de centrale overheid
aldaar door de diensten van de U.N. worden bijgestaan bij het dagelijks bestuur.

3.1.1. De bedoeling van artikel 9bis is een duidelijk kader te scheppen voor de aanvraag tot
het bekomen van een machtiging tot verblijf, die in buitengewone omstandigheden wordt
ingediend door een vreemdeling bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Zo wordt
duidelijk bepaald dat een identiteitsdocument, zijnde een paspoort of daarmee gelijkgestelde
reistitel, onontbeerlijk is: de machtiging tot verblijf kan niet anders dan onontvankelijk verklaard
worden indien iemands identiteit onzeker is. Er dient vermeden te worden dat
verblijfsvergunningen dienen om de (gewilde) onduidelijkheid over de identiteit te gaan
regulariseren. Hiervan dienen onderscheiden te worden twee situaties, waarin de overlegging
van een identiteitsdocument niet noodzakelijk is:

de situatie van de asielzoeker wiens asielaanvraag nog niet definitief werd afgewezen
of wiens cassatieberoep bij de Raad van State hangende is overeenkomstig artikel 20
(nieuw) van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
de situatie van een vreemdeling die aantoont dat het onmogelijk is om het vereiste
document in België te verwerven (Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2478/001, p. 33).
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3.1.2. Verzoeker voert in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf in casu aan wat volgt:

“(…)
Vooreerst wens ik mij te beroepen op het feit dat ik  geen nationaal reispas heb. Ik ben van
Kosovaarse afkomst.
Om mijn identiteit te bewijzen kan ik enkel een Geboortecertificaat afleveren dat ik verkregen
heb van UNMIK en een kopie van mijn rijbewijs.

Buiten deze documenten beschik ik over geen enkel document. Ik kan dus onmogelijk
terugkeren naar mijn land van herkomst.
(…)”

In de bestreden beslissing wordt hieromtrent het volgende overwogen:

“De door betrokkene voorgelegde stukken met name een kopie van zijn geboortecertificaat
afgeleverd door UNMIK en een kopie van zijn rijbewijs kunnen niet door onze diensten worden
aanvaard als zijnde een identiteitsdocument.”

3.1.3. Er dient te worden opgemerkt dat verzoeker zich in het middel in wezen beperkt tot het
herhalen van zijn argumenten, aangevoerd in zijn aanvraag om machtiging tot verblijf, zodat
hij in wezen zijn beoordeling in de plaats stelt van de beoordeling gedaan door de verwerende
partij. De aangevoerde kritiek geeft te dezen aldus weliswaar blijk van een andere feitelijke
beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van 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. Verzoeker
maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen
op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de
ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de
bestreden beslissing te schragen.

Het eerste middel is ongegrond.

3.2. Verzoeker voert, in wat als een tweede middel kan worden beschouwd, de schending
aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) en van artikel 3 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).

Verzoeker voert in essentie aan dat de beslissing tot gevolg heeft dat er geen toelating wordt
verleend om voor humanitaire redenen in België te verblijven; dat op die wijze zijn gezin
terecht komt in een situatie waarbij zijn gezinsleven niet wordt gerespecteerd; dat artikel 8
van het EVRM en artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag voorziet in de eerbiediging van het
grondrecht op gezinsleven; dat de excepties die op het recht op het privé- en gezinsleven
kunnen worden aangebracht, moeten voldoen aan drie voorwaarden: aan wettelijkheid, aan
finaliteit en aan evenredigheid; dat de maatregel die bestaat  in de verwijdering van het
grondgebied, voldoet aan de voorwaarde van wettelijkheid en zou zijn ingegeven door een
rechtmatig doel, namelijk de verdediging van de orde en van het economisch en
maatschappelijk welzijn van het land; dat de evenredigheid van een dergelijke maatregel moet
worden beoordeeld in het licht van alle omstandigheden: het kind heeft nooit België verlaten,
het heeft geen enkele bijzondere band met het land van herkomst van zijn moeder, de hele
familie verblijft in België; dat een verwijderingsmaatregel ofwel de scheiding van de vader en
de kinderen impliceren, hetzij hen dwingen het land te verlaten waar het altijd heeft geleefd,
voor een land waarvan het geen staatsburger is en waarmee het geen bijzondere banden
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heeft, waardoor alle bestaande banden met zijn vader worden verbroken; dat een dergelijke
maatregel zou leiden tot een onevenredige aantasting van het recht op het privé- en
gezinsleven in vergelijking met het nagestreefde doel; dat op heden de kinderen reeds jaren in
België verblijven en hun kennis van de moedertaal onvoldoende is om zonder
schoolachterstand een verdere schoolcarrière in Kosovo aan te vangen en dat de regio ten
gevolge van de weigering van Servië om Kosovo te erkennen bovendien vrij onstabiel is.

3.2.1. Waar verzoeker de schending aanvoert van artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag
dient te worden opgemerkt dat deze bepaling wat de geest, de inhoud en de bewoordingen
ervan betreffen, op zichzelf niet volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat verdere
reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. Betreffende
verdragsbepaling is geen duidelijke en juridisch volledige bepaling die de verdragspartijen of
een onthoudingsplicht of een plicht om op een welbepaalde wijze te handelen, oplegt, zodat
aan deze bepaling derhalve een directe werking moet worden ontzegd. Verzoeker kan
dienvolgens de rechtstreekse schending van voormeld artikel niet dienstig inroepen.

Tevens stelt de Raad vast dat hij met zijn betoog loutere beweringen poneert zonder aan te
tonen waarom voormelde artikel wordt geschonden door de bestreden beslissing. Verzoeker
maakt hiermee niet aannemelijk dat hij in de onmogelijkheid verkeert om zich te gedragen
naar de terzake geldende bepaling van de Vreemdelingenwet. De door hem aangehaalde
verdragsbepaling vormt evenmin een vrijbrief om niet aan de voorwaarden van de
verblijfswetgeving te voldoen met betrekking tot de vereiste binnenkomstdocumenten.

3.2.1. Waar verzoeker de schending aanvoert van artikel 8 van het EVRM dient te worden
opgemerkt dat deze verdragsbepaling er op gericht is om het individu te beschermen tegen
een willekeurige overheidsinmenging in het gezinsleven. Uit de rechtspraak van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg blijkt dat uit artikel 8 van het EVRM een
aantal positieve verplichtingen voor de staat voortvloeien en de overheid een effectief respect
dient te betonen voor het gezinsleven. De omvang van deze positieve verplichtingen die op de
overheid rusten is evenwel afhankelijk van de precieze omstandigheden die eigen zijn aan
elke individuele zaak. Wanneer het recht op een gezinsleven wordt ingeroepen in het kader
van een betwisting over de verblijfswetgeving dient geduid te worden dat de positieve
verplichtingen van de overheid begrensd zijn. Een staat heeft immers het recht om de
toegang tot het grondgebied te controleren. Uit artikel 8 van het EVRM kan geen algemene
verplichting voor een staat afgeleid worden om de keuze van de gemeenschappelijke
verblijfplaats van partners te eerbiedigen of om een gezinsvorming op het grondgebied toe te
laten (EHRM, Gül v. Zwitserland, 19 februari 1996; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.),
Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Volume I, Antwerpen-Oxford,
Intersentia, 2004, 754-756). De bestreden beslissing heeft in casu niet tot gevolg dat enig
verblijfsrecht aan verzoeker ontnomen wordt. Verzoeker dient evenwel te voldoen aan de door
de Vreemdelingenwet opgelegde
binnenkomst- en verblijfsvereisten. Een tijdelijke verwijdering, om reden dat een vreemdeling
niet in het bezit is van de vereiste documenten, is dan ook geenszins strijdig met artikel 8
van het EVRM (R.v.St., nr. 42.039, 22 februari 1993, R.v.St., nr. 48.653, 20 juli 1994, R.v.St.,
nr. 152.639, 13 december 2005). Onder deze omstandigheden valt de eventuele scheiding
van het gezin niet onder de verantwoordelijkheid van de Belgische overheden (EHRM, Cruz
Varas v. Zweden, 20 maart 1991; R.v.St., nr. 104.270, 4 maart 2002 en cfr. VAN DE PUTTE
M., “Straatsburg gaat vreemd”, T.V.R., 1994, 3-16) en kan, in casu, geen schending van
artikel 8, eerste lid, van het EVRM worden vastgesteld.

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond.

Het tweede middel is evenmin gegrond.
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4. Uit voorgaande blijkt dat de zaak slechts korte debatten heeft vereist. De verzoekende partij
heeft 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 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 acht en twintig augustus
tweeduizend en acht door:

mevr. Ch. BAMPS,               kamervoorzitter,

de heer L. JANS,    toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 L. JANS.     Ch. BAMPS.


