
                                    RvV X/ Pagina 1 van 7

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 15.753 van 10 september 2008
in de zaak RvV XII

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van X

 tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 13 mei
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van 20 maart 2008 waarbij de aanvraag om machtiging tot
verblijf, ingediend op grond van 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 ontvankelijk doch ongegrond verklaard wordt en van het bevel om het
grondgebied te verlaten betekend op 14 april 2008.

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 19 juni 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21
augustus 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. VERGAUWE, die verschijnt voor de verzoekende
partij en van advocaat S. FIERENS, 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. Verzoekster kwam met haar kinderen toe op Belgisch grondgebied op 21 juli 1999 en
diende op 22 juli 1999 een asielaanvraag in.

1.2. Op 11 augustus 1999 vroeg verzoekster tijdelijke bescherming aan in toepassing van de
omzendbrief van 19 april 1999 betreffende het bijzonder statuut van tijdelijke bescherming
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voor en de opvang van Kosovaarse vluchtelingen (B.S., 20 april 1999), uitgebreid door de
omzendbrief van 11 mei 1999 (B.S., 18 juni 1999).

1.3. Op 12 oktober 1999 nam de gemachtigde van de minister een beslissing tot weigering
van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26 bis) met betrekking tot de in
punt 1.1. vermelde aanvraag.

1.4. Op 20 oktober 1999 besliste de gemachtigde van de minister om de in punt 1.2.
vermelde aanvraag te weigeren.

1.5. Op 19 september 2003 diende verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf op
grond van 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
(vreemdelingenwet).

1.6. Nadat verzoekster op 14 oktober 1999 dringend beroep had ingesteld tegen de in punt
1.3. vermelde beslissing, nam de Commissaris-Generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen op 30 november 2006 een bevestigende beslissing van weigering van verblijf met
betrekking tot de in punt 1.1. vermelde aanvraag. Verzoekster stelde tegen deze beslissing
een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad van State dat bij arrest van 13 september 2007
werd verworpen.

1.7. De gemachtigde van de minister besliste op 20 maart 2008 om de in punt 1.5. vermelde
aanvraag ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. Verzoekster werd hiervan op 14 april
2008 in kennis gesteld.

Dit vormt de eerste bestreden beslissing.

1.8. Tegelijk met de in punt 1.6. vermelde beslissing werd een bevel om het grondgebied te
verlaten betekend.

Dit vormt de tweede bestreden beslissing.

2. Onderzoek van het beroep.

Voor wat betreft de eerste bestreden beslissing

2.1. In een vijfde middel roept verzoekster een schending in van de “algemene rechtsbegin-selen
en van de algemene beginselen van behoorlijk  bestuur, meer bepaald het vertrouwensbeginsel, de
zorgvuldigheidsverplichting  en het gelijkheidsbeginsel.”

2.2. Verzoekster betoogt dat zij in België verblijft sedert juli 1999 en pas een negatieve
beslissing inzake de asielprocedure ontvangen heeft bij schrijven van 1 december 2006.
Verzoekster benadrukt dat zij derhalve meer dan zeven jaar legaal in België verbleven heeft.
Verzoekster is het niet eens met de stelling van verweerder dat zij zelf verantwoordelijk is
voor de lange duur van de asielprocedure wegens het afleggen van valse verklaringen.
Verzoekster betoogt dat zij het verband niet inziet en benadrukt dat de langdurige
asielprocedure enkel veroorzaakt werd door het feit dat de Commissaris-generaal zeven jaar
heeft gewacht om verzoekster op te roepen voor een verhoor en dat zij “hierin niet in de pap te
brokkelen heeft”. Verzoekster preciseert dat wat zij te verklaren heeft of had, niets te maken
heeft met de langdurigheid van de asielprocedure. Verder benadrukt verzoekster dat de
asielprocedure en de regularisatieprocedure onderscheiden procedures zijn. Zij betoogt dat
de ene procedure niets te maken heeft met de andere behoudens het feit dat een langdurige
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procedure een criterium kan uitmaken voor een positieve beslissing inzake de regularisatie.
Volgens verzoekster kan het beginsel “fraus omnia corrumpit” enkel gelden voor de
asielprocedure en kan dit niet worden uitgebreid want anders zou dit neerkomen op een “erga
omnes”-werking van het beginsel. Zij stelt dat dit laatste enkel kan toebedacht worden aan
een strafrechtelijk vaststaand bedrog, wat in casu helemaal niet het geval is. Verzoekster
vervolgt dat de eerste bestreden beslissing geen oog heeft voor de belangen van haar
kinderen. Ten slotte stelt zij dat al diegenen die met haar naar België zijn gevlucht
ondertussen al lang geregulariseerd zijn en ontwaart zij hierin een schending van het
gelijkheidsbeginsel.

2.3. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij met betrekking tot verzoeksters
vijfde middel een exceptie van onontvankelijkheid op. Verwerende partij is van oordeel dat het
middel van verzoekster in rechte onvoldoende onderbouwd is.

2.4. Verzoekster werpt de schending op van welbepaalde algemene beginselen van behoorlijk
bestuur en omschrijft de wijze waarop deze geschonden zijn door de bestreden beslissing.
Dit vormt wel degelijk een middel.

Bijgevolg dient de exceptie van onontvankelijkheid van het middel te worden verworpen.

2.5. Verweerder merkt in zijn nota in “hoogst bijkomende orde” op dat verzoekster opnieuw
kritiek heeft op de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 30 november 2006 en dat de inhoud van deze beslissing in voorliggende
procedure niet ter discussie staat. Verweerder stelt dat uit deze beslissing wel klaar en
duidelijk kan worden afgeleid dat verzoekster moedwillig geprobeerd heeft de Belgische
autoriteiten te misleiden. Verweerder benadrukt dat zij in de asielprocedure niet hard kon
maken dat zij daadwerkelijk van Kosovo afkomstig was. Volgens verweerder is die
vaststelling van het bedrieglijk karakter van de asielaanvraag voldoende om de
regularisatie-aanvraag te weigeren.

2.6. De door verzoekster ingeroepen zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op
afdoende wijze dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken
een beslissing te kunnen nemen (R.v.St., nr. 107.624, 11 juni 2002).

2.7. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing van 20 maart 2008 waarbij de aanvraag
om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, in zijn geheel weinig
inhoudelijke coherentie vertoont. Een eerste en tweede paragraaf gaan in op de
onontvankelijkheid van de aanvraag en tenslotte wordt in een derde paragraaf gesteld dat:

“Wat betreft de lange duur van de asielprocedure kan gesteld worden dat betrokkene zelf
verantwoordelijk  is voor de lange duur van deze procedure wegens het afleggen van valse
verklaringen. Zowel het CGVS als het Bureau RN van DVZ, verantwoordelijk  voor de toekenning
van het "bijzonder statuut van tijdelijke bescherming voor de Kosovaren", zijn immers van oordeel
dat Mevr. B. onvoldoende aannemelijk  kan maken dat ze daadwerkelijk  van Kosovo afkomstig is
(CGVS beslissing van 30/11/2006 en de beslissing van het Bureau RN van 20/10/1999). In
navolging van dit ongeloof inzake de Kosovaarse nationaliteit van betrokkene stelt het CGVS
zelfs dat " Il est permis de considérer votre demande d'asile comme frauduleuse" en "vous avez
délibérément tenté de tromper les autorités belges" (CGVS beslissing van 30/11/2006). Deze
vaststelling van het bedrieglijk  karakter van de asielaanvraag volstaat dan ook om de
regularisatieaanvraag te weigeren in toepassing van het beginsel "fraus omnia corrumpit”.”

2.8. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeksters asielaanvraag op 12 oktober 1999
onontvankelijk werd verklaard (bijlage 26 bis). In deze beslissing staat vermeld dat in
toepassing van artikel 52 van de vreemdelingenwet verzoeksters asielaanvraag kennelijk
ongegrond wordt verklaard. In de bevestigende beslissing van de Commissaris-generaal voor
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de vluchtelingen en de staatlozen van 30 november 2006 wordt eveneens gesteld dat
verzoeksters asielaanvraag kennelijk ongegrond is: “Au vu des éléments réleveé supra, votre
demande est manifestement non fondée parce que vous n’avez pas fourni d’élément qu’il existe, en ce
qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution. (…)" en “M’appuyant
sur l’article 52 de la loi des étrangers du 15 décembre 1980, j’estime que votre demande est
manifestement non fondée parce que vous ne fournisez pas d’élément qu’il existe, en ce qui vous
concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution (…).”
Ook al bevatte (oud) artikel 52 van de vreemdelingenwet expliciet de mogelijkheid om een
asielaanvraag onontvankelijk te verklaren omdat ze bedrieglijk is, hebben noch de Dienst
Vreemdelingenzaken, noch de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
in het kader van het dringend beroep, geoordeeld dat de asielaanvraag van verzoekster
bedrieglijk is.  

2.9. Verder blijkt uit de hierboven vermelde beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken van
12 oktober 1999 dat op dat moment reeds ernstig getwijfeld werd aan verzoeksters
verklaringen dat zij afkomstig is van Kosovo: “L’intéressée qui se présente sans document
d’identité, se dit Albanaise du Kosovo et attribue ses problèmes à cet état de fait. Or, elle est incapable
de répondre à des questions élémentaires sur le Kosovo et sa situation. Dès lors, comme des doutes
sérieux peuvent être émis quant à la nationalité de l’intéressée, la requête est déclarée irrecevable car
non fondée.” Op 20 oktober 1999 wordt zonder dat bijkomend onderzoek gevoerd wordt, door
de Dienst Vreemdelingenzaken het statuut van tijdelijke bescherming voor de Kosovaren aan
verzoekster geweigerd. Als reden van weigering wordt opgegeven: “Betrokkene kan niet
aannemelijk  maken daadwerkelijk  uit Kosovo afkomstig te zijn.” De omzendbrief van 11 mei 1999
betreffende de uitbreiding van het toepassingsgebied van het bijzonder statuut van tijdelijke
bescherming voor en de opvang van Kosovaarse vluchtelingen bepaalde het volgende:

“2.2.(…). Het toepassingsgebied van het bijzonder statuut van tijdelijke bescherming dat werd
ingevoerd door de Rondzendbrief Kosovaren, wordt voortaan uitgebreid tot :
  - in principe alle Albanezen van Kosovaarse afkomst (d.w.z. Albanese Kosovaren die hun
hoofdverblijfplaats in Kosovo hadden voor ze naar België kwamen),
  - voor wie een asielprocedure lopende is;
 tenzij zij dienen afgewezen te worden :
  - wegens fraude inzake identiteit of nationaliteit;
  - wegens redenen van openbare orde of nationale veiligheid;
  - op basis van de Overeenkomst van Dublin (…).”

Verwijzend naar deze omzendbrief werd de hierboven vermelde reden van weigering van het
ontheemdenstatuut op tegenstrijdige wijze aangevuld met de melding “fraude inzake identiteit of
nationaliteit”. Globaal genomen blijkt dus dat in oktober 1999 vaststond dat er ernstig kon
getwijfeld worden aan de verklaringen van verzoekster inzake haar Kosovaarse herkomst. Uit
het administratief dossier blijkt niet dat het Commissariaat-generaal in het kader van het
dringend beroep ingediend door verzoekster, enig onderzoek doet naar de afkomst van
verzoekster dat de lange duur van de behandeling van het dringend beroep verklaart. Uit het
administratief dossier blijkt dus niet dat er enig verband bestaat tussen verzoeksters
“bedrieglijk” geachte verklaringen inzake haar afkomst enerzijds en het lange tijdsverloop
vanaf de indiening van het dringend beroep door verzoekster op 14 oktober 1999 tot de
bevestigende beslissing van de Commissaris-generaal op 30 november 2006 anderzijds.

2.10. Het getuigt dan ook van onzorgvuldigheid van de gemachtigde van de minister om, gelet
op de in de punten 2.8 en 2.9 vermelde gegevens te besluiten dat “betrokkene zelf
verantwoordelijk  is voor de lange duur van deze procedure wegens het afleggen van valse verklaringen”
en “deze vaststelling van het bedrieglijk  karakter van de asielaanvraag volstaat dan ook om de
regularisatieaanvraag te weigeren in toepassing van het beginsel “fraus omnia corrumpit.” 
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2.11. Het vijfde middel werd gegrond bevonden, voor zover verzoekster de schending van de
zorgvuldigheidsplicht opwerpt, en leidt tot de nietigverklaring van de eerste bestreden
beslissing. Er is derhalve geen noodzaak om de schending van de andere beginselen van
behoorlijk bestuur die opgeworpen werden in het vijfde middel te bespreken. Evenmin dienen
het tweede, derde en vierde middel, die opgeworpen worden ten aanzien van de eerste
bestreden beslissing, besproken te worden.

Voor wat betreft de tweede bestreden beslissing

2.12. In een eerste middel roept verzoekster de schending in van de artikelen 2 en 3 van de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van
de artikelen 7 en 62 van de vreemdelingenwet. Het eerste middel is gericht tegen de tweede
bestreden beslissing, welke als volgt is gemotiveerd:

“* art. 7, al.1-2° van de wet van 15 december 1980; verblijft langer in het Rijk dan overeenkomstig
artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er niet in het bewijs te leveren dat deze termijn niet
overschreden werd (art. 7, alinea1, 2° van de wet van 15 dec 1980)
 * Betrokkene werd niet als vluchteling erkend bij beslissing tot weigering van de erkenning door
de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen op datum van 01/12/2006.”

2.13. Verzoekster is van mening dat de motivering zowel in feite als in rechte faalt omdat niet
wordt vermeld wat onder artikel 6 moet worden verstaan. Vervolgens stelt verzoekster dat ze
nooit verschenen is voor de Vaste Beroepscommisie voor vluchtelingen en dat ze geen
beslissing van 1 december 2006 ontvangen heeft.

2.14. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel
62 van de vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen
waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen
of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde
artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te
nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (R.v.St., nr.
110.071, 6 september 2002; R.v.St., nr. 132.710, 21 juni 2004).

2.15. Verzoekster stelt dat niet is vermeld wat onder “artikel 6” moet worden verstaan. Uit de
bestreden beslissing zelf blijkt nochtans duidelijk dat de verwijzing naar artikel 6 letterlijk is
overgenomen uit artikel 7, alinea 1, 2° van de vreemdelingenwet en dat bijgevolg verwezen
wordt naar het vorige artikel van diezelfde vreemdelingenwet. Verzoekster kan niet dienstig
voorhouden dat zij niet weet op welke wet of bepaling dit teruggaat. De gemachtigde van de
minister heeft niet de plicht de gehanteerde wetsartikelen in extenso te citeren.

De formele motiveringsplicht werd derhalve niet geschonden.  

2.16. Uit de overige kritiek van verzoekster leidt de Raad af dat de verzoekende partij de
schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. Immers betreft het nagaan of de
motieven pertinent zijn, de materiële motiveringsplicht (cfr. R.v.St., nr. 116.486, 26 februari
2003).

2.17. In de bestreden beslissing staat dat verzoekster niet werd erkend door toedoen van een
beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen op datum van 1 december
2006. Het gaat hier duidelijk om een materiële vergissing die geen aanleiding kan geven tot de
nietigverklaring van de bestreden beslissing. Het is boven elke twijfel verheven dat wordt
gedoeld op de eindbeslissing in het kader van verzoeksters asielprocedure, met name de
bevestigende beslissing van weigering van verblijf die de Commissaris-generaal voor de
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vluchtelingen en de staatlozen op 30 november 2006 heeft genomen en die op 1 december
2006 betekend werd aan verzoekster. Verzoekster toont alleszins niet aan op welke manier
deze materiële vergissing in de motivering van de bestreden beslissing haar schade
berokkent.

2.18. Voor zover in het eerste middel de schending wordt aangevoerd van artikel 7 van de
vreemdelingenwet, is het middel niet ontvankelijk, aangezien verzoekster nalaat te
omschrijven op welke wijze voormelde bepaling geschonden werd.

Het eerste middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond.

2.19. In een tweede middel werpt verzoekster de schending op van artikel 8 van het Verdrag
van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (E.V.R.M.). Verzoekster betoogt als volgt:

“Schending van art. 8,1 E.V.R.M. dat bepaalt:
"Éénieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn
briefwisseling".
Dat de bestreden beslissing dan ook een manifeste inbreuk uitmaakt op dit recht op eerbiediging
van het gezinsleven.
Dat het recht op eerbiediging van het gezinsleven primeert op de belangen die de overheid zou
kunnen hebben bij een weigering.
Dat uiteraard ook humanitaire overwegingen in de gegeven omstandigheden zich verzetten tegen
deze beslissing.
Dat de getroffen beslissing dan ook in strijd is met voormeld artikel 8, 1 van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens en derhalve geen verdere uitwerking kan krijgen.
Dat het inderdaad evident is dat niet gesold kan worden met een gezin dat zich in volle
ontwikkeling bevindt.”

2.20. Voor zover uit het betoog van verzoekster dient afgeleid te worden dat het tevens gericht
is tegen de tweede bestreden beslissing, dient de Raad vast te stellen dat verzoekster zich
beperkt tot enkele blote beweringen en stellingen. Verzoekster toont niet in concreto aan op
welke wijze de tweede bestreden beslissing, die getroffen wordt ten aanzien van haar en haar
familieleden, een schending uitmaakt van artikel 8 E.V.R.M.

Het tweede middel is niet gegrond.

2.21. In een derde middel werpt verzoekster de schending op van de artikelen 2 en 3 van het
Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989.

2.22. Voor zover uit het betoog van verzoekster dient afgeleid te worden dat het tevens gericht
is tegen de tweede bestreden beslissing, dient de Raad vast te stellen dat verzoekster zich
hier eveneens beperkt tot enkele blote beweringen en stellingen. Verzoekster toont niet in
concreto aan op welke wijze de tweede bestreden beslissing een schending uitmaakt van de
opgeworpen bepalingen.

Het derde middel is niet gegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1.

Vernietigd wordt de beslissing genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken op 20 maart
2008.

Artikel 2.

Het beroep tot nietigverklaring, ingediend tegen het bevel om het grondgebied te verlaten
betekend op 14 april 2008, wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien september tweeduizend en
acht door:

mevr. M. EKKA,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 T. LEYSEN. M. EKKA.


