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 nr. 184 880 van 30 maart 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 2 mei 2015 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 16 maart 2015  tot weigering van de afgifte van een visum. 

 

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 12 december 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 januari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 16 maart 2015 nam de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering 

van de afgifte van een visum. Deze beslissing wordt thans bestreden en is gemotiveerd als volgt: 

 

“Commentaar: 

 

Betrokkenen kunnen geen beroep doen op de bepalingen betreffende de gezinshereniging in art. 

10,1,1,4 van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd do or de wet van 08/07/2011, in werking 

getreden of 21/09/2011; 

Overwegende dat ter staving van de verwantschap een Tazkira van ieder kind werd voorgelegd,  

- voor M(…) W(…)° 27/12/1997 afgeleverd op 07/01/2014 
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- voor M(…) M(…) ° 22/05/1999 afgeleverd op 07/01/2014 

- voor M(…) F(…) ° 22/03/2001 afgeleverd op 16/01/2014 

Overwegend dat krachtens artikel 27 van het wetboek van internationaal privaatrecht een buitenlandse 

akte, om erkend te worden, moet voldoen aan de voorwaarden die volgens het recht van de Staat waar 

zij is opgesteld, nodig zijn voor haar echtheid, en haar rechtsgeldigheid moet worden vastgesteld 

overeenkomstig het op haar toepasselijke recht; Overwegende dat uit de inlichtingen in ons bezit blijkt 

dat de laat tijdige inschrijvingen om een afstammingsband  vast te stellen deze voorwaarden niet 

vervullen: immers worden zij opgesteld op basis van eenvoudige mondelingen verklaringen; 

De administratie dient bijgevolg de authenticiteit van deze verklaringen na te gaan en daarbij rekening te 

houden met de gegevens in het dossier waarover zij beschikt.  

Overwegend dat de volgende de voorgelegde tazkira de kinderen de volgende leeftijden hebben: M(…) 

W(…) 17 jaar, M(…) M(…) 15 jaar oud en M(…) F(…) 13 jaar oud. 

Overwegend echter dat uit het rapport van de beendertesten dd 24/02/2015 voor deze aanvragers is 

gebleken dat zij allen ouder zijn dan 24 jaar. Echter volgens de voorgelegde, laattijdige tazkira, zouden 

ze allen jonger zijn dan 18 jaar.  

Overwegend dat er bijgevolg duidelijk sprake is van een manifeste fraude.  

Overwegend dat hierdoor niet voldaan is aan de authenticiteitsvoorwaarden van de voorgelegde 

documenten en deze bijgevolg niet aanvaard kunnen worden.  

Overwegend bovendien dat volgens de uitgevoerde beendertest betrokkenen aldus ouder zijn dan 18 

jaar, bijgevolg voldoen ze niet meer aan de voorwaarden gesteld in art 10,1,1,4.  

gelet op bovenstaande en het frauduleuze karakter van de visumaanvragen, worden deze aan vagen 

dan ook geweigerd. Voor de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, getekend: Annick Huon, Attaché.  “ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1.  In een eerste middel werpt de verzoekende partij de schending op van artikel 10.1.1.4 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). 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Verzoekers voldoen aan de voorwaarden van artikel 10.1.1.4. van de Vreemdelingenwet. 

Verweerder heeft een beslissing genomen zonder rekening te houden met alle aanwezige stukken 

in het dossier. 

 

Dit middel is gegrond.” 

 

 

2.1.2. In een tweede middel werpt de verzoekende partij de schending op van de materiële 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Verweerder stelt ten onrechte het volgende: 

 

Overwegende dat krachtens artikel 27 van het wetboek van internationaal privaatrecht een buitenlandse 

akte, om erkend te worden, moet voldoen aan de voorwaarden die volgens het recht van de Staat waar 

zij is opgesteld, nodig zijn voor haar echtheid, en haar rechtsgeldigheid moet worden vastgesteld 

overeenkomstig het op haar toepasselijke recht; Overwegende dat uit de inlichtingen in ons bezit blijkt 

dat de laattijdige inschrijvingen om een afstammingsband vast te stellen deze voorwaarden niet 

vervullen: immers worden zij opgesteld op basis van eenvoudige mondelinge verklaringen; 

 

Verweerder verwijst naar de "inlichtingen in haar bezit" en oordeelt de een laattijdige inschrijvingen om 

een afstammingsband vast te stellen deze voorwaarden niet vervullen. Verzoeker weet niet wat 

verweerder met "inlichtingen in haar bezit" bedoel. Bijgevolg is het onmogelijk voor verzoeker om de 

juistheid van deze inlichtingen na te gaan. 

 

Verweerder verwijst naar een gesloten doos, zonder aan verzoeker te laten zien wat in dit doos zit. 

Een dergelijke handelswijze komt neer op de schending van de materiële motiveringsplicht. 

Verweerder verwijst naar artikel 27 van WIPR maar past dit artikel niet toe in zijn beslissing. 
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Het is algemeen geweten dat de Afghaanse Taskiras op basis van laattijdige inschrijvingen bekomen 

worden. Een laattijdige inschrijving is toegelaten in het nationaal recht van Afghanistan en verweerder 

mag zich niet schuilen achter de zogenaamde "inlichtingen in haar bezit" om de echtheid van deze 

taskira's in twijfel te trekken. 

 

Verder stelt verweerder het volgende: 

Overwegende echter dat uit het rapport van de beendertesten dd 24/02/2015 voor deze aanvragers is 

gebleken dat zij allen ouder zijn dan 24 jaar. Echter volgens de voorgelegde, laattijdige tazkira, zouden 

ze allen jonger zijn dan 18 jaar. Overwegende dat er bijgevolg duidelijk sprake is van een manifeste 

fraude. 

 

De resultaten van de onderzoeken werden niet in detail betekend aan verzoekers, samen met de 

bestreden beslissing. Het is hen bijgevolg niet mogelijk deze resultaten te verifiëren. 

 

Dat er bijgevolg zeker een gebrekkige motivering is van de bestreden beslissing minstens een 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aangezien de resultaten niet in detail kunnen worden 

nagekenen. 

 

Bovendien dient de beslissing ook te motiveren in welke mate de resultaten van de desbetreffende 

onderzoeken kunnen worden aanvaard rekening houdende met hun beperkte betrouwbaarheid, zeker 

voor wat betreft de verschillende resultaten voor personen met een andere afkomst; 

 

De motivering van de bestreden beslissing schiet hier tekort. 

 

De omstandigheid dat de resultaten niet samen met de bestreden beslissing werden betekend zodat 

verzoekers onmogelijk kunnen weten op welke motieven exact de bestreden beslissing is gebaseerd, 

maakt de schending van de formele motiveringsverplichting uit. 

 

De meeste leeftijdsonderzoeken gebeurt door de radiologisch onderzoek. Verzoeker bekritiseert 

de gehanteerde methode - radiologie en sluit zich aan bij het volgende: 

 

"Deze methode bestaat uit een radiografie van linkerhand en -pols en analyseert de vooruitgang van de 

kraakbeenderenfusie (de leeftijd van een persoon wordt bepaald via analyse van de 

groeikraakbeenderen), verantwoordelijk voor de groei in lengte." 

 

"De ossificatie of verbening van de handbotjes markeert het einde van de groei. De groei houdt op 

wanneer de kraakbeenderenzones verdwijnen, wanneer de verkalkingzones samenlopen en fuseren. 

Als uit het onderzoek blijkt dat de verkalkingzones gefuseerd zijn, gaat men ervan uit dat de botleeftijd 

van een volwassene bereikt is. Men kan echter niet bepalen wanneer deze leeftijd wordt bereikt. De 

voltooiing van de kraakbeenderenfusie vindt plaats rond 19 jaar bij een jongen, en rond 18 jaar bij een 

meisje. Het radiologisch beeld wordt vergeleken met de referentieatlas van Greulich en Pvle dat de 

gemiddelde standaards vastlegt (opgemaakt in 1935) voor jongens en meisjes van het blanke ras, 

geboren in de Verenigde Staten en in een welgesteld milieu." 

 

"Deze onderzoeksmethode is niet ontwikkeld om conclusies te trekken uit de ouderdom van de botten 

en de werkelijke leeftijd, maar hoofdzakelijk voor andere redenen m.n. om een vroegtijdig of laattijdig 

groeiproces van de botten te vergelijken met een gemiddeld groeiproces en dus groeistoornissen bij het 

kind of de puber op te sporen. Deze onderzoeksmethode is niet bedoeld om een kalenderleeftiid vast te 

stellen in functie van de ouderdom van de botten." 

 

"In deze onderzoeksmethode worden, noch de fysieke groeistoornissen die men ontwaart tijdens een 

onderzoek, noch het feit dat de maturiteit van het skelet voor een groot deel afhangt van het socio-

economisch statuut, in overweging genomen."  

 

Deze onderzoeksmethode is rond 1940 samengesteld op basis van een welgestelde Noordamerikaanse 

bevolking en is bijgevolg niet van toepassing aan een Afghaanse jongen die een verleden heeft als 

"dancingboy", (zie stuk 5, p. 3) 

 

Verzoekers hebben een zwaar leven in het land van herkomst. Het lichaam van verzoekers zijn op een 

onnatuurlijke wijze gegroeid! Dit kan een verklaring zijn voor een foutieve leeftijdsbepaling. 
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Verder verwijzen verzoekers naar de radiografie van het gebit en ze trekken de juistheid ervan in twijfel. 

Ze wensen graag te verwijzen naar een onderzoek van Mesotten: 

 

"Mesotten geeft toe dat ondanks het grote scala aan methodes om de leeftijd te bepalen, het zeer 

moeilijk is de kalenderleeftijd te bepalen van de leeftijdsgroep tussen 15.7 en 23.3 jaar oud. Hij citeert: 

 

"toutes ces méthodes ont leurs avantages et inconvénients et  sont plus ou moins peu concluantes ou 

indécises. L'âge dentaire peut être estimé chez de jeunes enfants avec une plus grande précision car la 

plupart des dents subissent un développement et une minéralisation de manière simultanée. Entre 15.7 

et 23.3 ans, les dents de sagesse sont les seules dents qui se développent encore et sont de ce fait trés 

importantes pour la détermination de l'âge dentaire. Cependant, la troisième molaire est la dent la plus 

variable, changeante dans la dentition en ce qui concerne sa taille, sa période de formation et sa 

période d'éruption (voir Thornon et Mineer) et a été catégorisée pour cette raison comme étant un 

indicateur de développement non idéal. Dans les cas où les 4 dents de sagesse sont présentes, la 

déviation Standard est de 1,5 ans. L'intervalle de confiance de la différence entre 1'age estimé et l'âge 

chronologique réel était de près de 3 ans. La probabilité qu'une personne ait plus de 18 ans lorsque ses 

quatre dents de sagesse sont sorties est de 95%. II reste donc des personnes chez qui les dents de 

sagesse sont toutes sorties avant l'âge de 18 ans. L'estimation de l'âge basée sur des méthodes 

dentaires a des défauts, spécialement durant l'adolescence lorsque la troisième molaire est Ie dernier 

indicateur dentaire et variable qui reste. En effet, il existe une grande variation dans la position, la 

morphologie et la période de formation. Des recherches futures devraient pouvoir permettre d'étudier les 

effets de la race et de la culture sur Ie développement des dents de sagesse". (zie stuk 5, p. 4) 

 

Verzoekers sluiten zich eveneens aan bij de mening van andere wetenschappers waarin het 

volgende gesteld wordt: 

 

"Vele wetenschappers zijn unaniem om te zeggen dat het praktisch onmogelijk is om de kalenderleeftijd 

van een persoon accuraat te bepalen op basis van een radiografie van zijn gebit vooral na de leeftijd 

van 15 jaar, omdat enkel de derde kies of verstandskies geschikt is om deze informatie te verstrekken 

en het tevens de tand is met de grootste variabiliteit qua omvang en rijping. 

De tanden criteria om leeftijdsfasen aan te geven hangen ook af van de etnische afkomst, de socio-

economische en voedingsniveaus van de persoon ( die nadelig kunnen inwerken op de rijping van de 

tanden), terwijl de referentietabellen niet aangepast werden aan de etnische bevolkingsgroep waarvan 

de jongere deel uitmaakt". 

 

In Afghanistan gebruiken de meeste mensen een stuk hout (maswaak genoemd) om hun tanden te 

poetsen. 

 

Dat dit middel gegrond is.” 

 

2.1.3. Het eerste en tweede middel worden samen beoordeeld.  

 

2.1.3.1. Artikel 39/1, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

 

“De Raad is een administratief rechtscollege en is als enige bevoegd om kennis te nemen van de 

beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen.”  

 

Artikel 39/2, § 2, van de Vreemdelingenwet preciseert bovendien dat de Raad, indien hij optreedt als 

annulatierechter, uitspraak doet over beroepen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op 

straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht.  

 

Uit deze bepalingen vloeit voort dat de bevoegdheid van de Raad, als annulatierechter, beperkt is tot het 

nagaan of bij het nemen van een beslissing in het raam van de voormelde wetten geen regel van het 

objectief recht sensu lato werd miskend. Het komt de Raad bijgevolg geenszins toe een standpunt in te 

nemen inzake de opportuniteit van een bestuursbeslissing. Indien er effectief sprake is van een 

schending van een norm van het objectief recht, dan kan de bestreden rechtshandeling worden 

vernietigd en dient de administratieve overheid rekening te houden met de door de Raad vastgestelde 

inbreuk bij het nemen van een nieuwe beslissing. Uit het voorgaande volgt dat de Raad in principe 
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rechtsmacht heeft om binnen de hiervoor gestelde grenzen de wettigheid van de bestreden beslissing te 

beoordelen. 

 

Het voorgaande houdt evenwel niet in dat de Raad, in het raam van het onderzoek inzake zijn 

rechtsmacht, gebonden is door het voorwerp van het beroep zoals omschreven in het verzoekschrift 

(petitum). Het feit dat een verzoeker voorhoudt de vernietiging te vorderen van een in het raam van de 

Vreemdelingenwet genomen beslissing, laat op zich niet toe zonder meer te besluiten dat de Raad over 

de vereiste rechtsmacht zou beschikken (cfr. J. VELU, conclusie onder Cass. 10 april 1987, Arr. Cass. 

1986-87, 1046). De Raad dient tevens het middel dat als grondslag wordt aangevoerd van de vordering 

te onderzoeken (causa petendi) en dit om te verifiëren of het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het 

beroep niet buiten zijn rechtsmacht valt (Cass. 27 november 1952, Arr. Verbr. 1953, 164; CH. 

HUBERLANT, “Le Conseil d’Etat et la compétence générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 

92 et 93 de la Constitution”, J.T. 1960, 79; J. SALMON, Le Conseil d’Etat, Brussel, Bruylant, 1994, 249; 

C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia, 2000, 140-

141). Is dit het geval dan dient de Raad zich zonder rechtsmacht te verklaren. De Raad heeft aldus 

geen rechtsmacht om kennis te nemen van betwistingen die betrekking hebben op rechten die de 

wetgever niet uitdrukkelijk aan de Raad heeft toevertrouwd.  

 

Zo kan de Raad geen kennis nemen van een beroep of van middelen waarvan het werkelijk en 

rechtstreeks voorwerp ertoe leidt dat hij zich dient uit te spreken over dergelijke betwistingen. De 

bevoegdheidsverdeling tussen de hoven en rechtbanken en de Raad kan tot gevolg hebben dat 

verschillende rechtsvragen met betrekking tot eenzelfde rechtshandeling moeten worden onderworpen 

aan de beoordeling van verschillende rechters. Aangezien de Raad slechts beschikt over een 

toegewezen bevoegdheid dient deze restrictief geïnterpreteerd te worden en laat het eventuele 

ongemak dat de rechtzoekende zou kunnen ondervinden door zich tot meer dan één rechtscollege te 

moeten wenden niet toe de rechtsmacht van de Raad uit te breiden.  

 

De voorgaande bevoegdheidsverdeling kan ook inhouden dat wanneer in eenzelfde instrumentum twee 

beslissingen zijn opgenomen – zoals in casu enerzijds een beslissing tot weigering van visum en 

anderzijds de niet-erkenning van een huwelijksakte – een strikte scheiding moet gemaakt worden 

tussen beide beslissingen. 

 

In casu legden verzoekers ter ondersteuning van de visumaanvraag hun tazkira’s voor.  

 

De gemachtigde heeft dienaangaande toepassing gemaakt van artikel 27 van het WIPR, en heeft, 

stellende dat niet is voldaan aan de authenticiteitsvoorwaarden, geoordeeld dat de documenten niet 

kunnen worden aanvaard.  

 

Gelet op het feit dat een buitenlandse akte werd bezorgd aan het bestuur moet gewezen worden op de 

toepasbaarheid van artikel 27, § 1, eerste lid, van het WIPR. Deze bepaling luidt als volgt:  

 

“Een buitenlandse authentieke akte wordt in België door alle overheden erkend zonder dat beroep moet 

worden gedaan op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld overeenkomstig het 

krachtens deze wet toepasselijke recht, en meer bepaald met inachtneming van de artikelen 18 en 21.”  

 

Uit deze bepaling volgt dat elke administratieve overheid, bij de uitoefening van haar bevoegdheden, 

ingevolge artikel 27 van het WIPR – en in het bijzonder gezien de artikelen 18 en 21 waar op grond van 

artikel 27 moet worden gelet – de erkenning van een vreemde akte kan weigeren (RvS, 1 april 2009, nr. 

192.125; cfr. M. TRAEST, commentaar bij artikel 27 in J. ERAUW e.a. (eds.), Het wetboek 

Internationaal Privaatrecht becommentarieerd, Antwerpen, Intersentia, 2004, (152) 153-154).  

 

Verzoekers betwisten niet dat de gemachtigde in het kader van het beoordelen van de onderhavige 

visumaanvraag de bevoegdheid heeft om de voorgelegde documenten te beoordelen.  

 

De wetgever heeft in artikel 27, § 1, vierde lid, van het WIPR uitdrukkelijk gesteld dat de rechtbank van 

eerste aanleg bevoegd is om te oordelen aangaande betwistingen inzake de geldigheid van een 

buitenlandse authentieke akte. Het komt de Raad derhalve geenszins toe om zich uit te spreken over de 

wettigheid van het materieel motief van de overweging van de gemachtigde van de minister van 

Migratie- en asielbeleid dat de voorgelegde tazkira’s niet niet erkend worden (RvS 25 februari 2009, nr. 

190.806; RvS 28 mei 2009, nr. 193.626).  
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Gelezen in deze zin kan de verwerende partij worden bijgetreden waar zij betoogt dat het middel niet 

ontvankelijk is.  

 

2.1.3.2. In de mate dat verzoekers de schending van de formele motiveringsplicht aanvoeren, omdat de 

resultaten van de beenderonderzoeken niet mee werden betekend met de bestreden beslissing, moet 

erop worden gewezen dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

tot doel heeft de burger, 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. Deze bepalingen 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 

plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid de 

motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. Wanneer een stuk 

waarnaar verwezen wordt in de beslissing, niet opgenomen wordt in de beslissing zelf en niet wordt 

bijgevoegd, volstaat het om in het kort het voorwerp en de inhoud van die stukken te vermelden, zonder 

dat het nodig is ze in extenso over te nemen (OPDEBEEK, I. en COOLSAET, A., Administratieve 

rechtsbibliotheek: formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 1999, p. 131 – 133).  

 

In casu wordt in de bestreden beslissing gesteld dat uit het rapport van de beendertesten van 24 

februari 2015 voor alle aanvragers is gebleken dat zij ouder zijn dan 24 jaar. Verzoekers tonen niet aan 

dat zij niet in staat zijn geweest zich tegen deze vaststelling te verweren, in tegendeel: in het 

verzoekschrift wordt er in extenso op ingegaan. Verzoekers tonen derhalve niet aan dat niet afdoende 

zou zijn gemotiveerd, minstens niet dat zij hierdoor op enigerlei wijze in hun belangen zouden zijn 

geschaad. Dat een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan de orde zou zijn op dezelfde 

gronden, gaat derhalve evenmin op.  

 

In de mate dat verzoekers er ook nog op wijzen dat de verwerende partij verwijst naar de “inlichtingen in 

haar bezit” en zij niet weten wat daarmee wordt bedoeld, moet worden vastgesteld dat zij verder zelf 

betogen dat het algemeen bekend is dat de Afghaanse tazkira’s worden bekomen op grond van 

laattijdige inschrijvingen, zodat zij ook op dit vlak niet aantonen niet te weten waarover het gaat. De 

gemachtigde heeft zich overigens niet beperkt tot de vaststelling dat het zou gaan om laattijdige 

inschrijvingen, maar heeft de authenticiteit van de documenten getoetst aan de hand van de verdere 

gegevens van het dossier, in het bijzonder de beendertesten. Ook in die zin kan het middel dus niet 

worden aangenomen.  

 

2.1.3.3. Gelet op de bovenstaande vaststellingen is het tweede middel deels onontvankelijk, deels 

ongegrond. In die zin kunnen verzoekers in hun eerste middel niet zonder meer worden bijgetreden 

waar zij betogen dat zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 10.1.1.4 van de Vreemdelingenwet. De 

bevindingen in de bestreden beslissing over de niet erkenning van de tazkira’s blijven immers overeind 

tot zolang de daartoe bevoegde rechter daar anders over heeft beslist.  

 

2.1.4. Het eerste en tweede middel kunnen niet worden aangenomen.  

 

2.2.1. In een derde middel werpt de verzoekende partij de schending op van artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het 

EVRM). 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Derde middel: schending van artikel 3 EVRM 

 

Door gebruikt te maken van X-stralen voor niet medische doeleinden, in casu voor de leeftijdsbepaling 

van een minderjarige, zijn verzoekers onderworpen geweest aan een onmenselijke en vernederende 

behandeling in de zin van artikel 3 EVRM. Verzoekers zijn onderworpen geweest aan een test zonder 

hen uit te leggen welke risico verbonden zijn aan dergelijke testen. 

 

Verzoekers lopen op elk moment het risico om vervolgd te worden. Het CCVS gaf internationale 
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bescherming aan de verzoekers vader omwille van deze vervolgingen. De handelingswijze van de 

verweerder komt neer op een schending van artikel 3 EVRM. Men mag van verweerder verwachten 

dat hij de visumaanvraag van de verzoekers naar het departement umanitair visum verwijst, indien 

hij twijfel heeft over de leeftijd van de verzoekers.” 

 

Dat dit middel gegrond is.” 

 

2.2.2. Artikel 3 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen.” 

 

In eerste instantie moet worden vastgesteld dat verzoekers de radiologische test op vrijwillige wijze 

hebben ondergaan. Met het betoog dat verzoekers onderworpen zijn geweest aan een test zonder dat 

hen werd uitgelegd welke de eraan verbonden risico’s zijn, tonen zij niet aan dàt zij niet werden ingelicht 

over de draagwijdte van de tests, en  evenmin dat deze tests die zij vrijwillig hebben ondergaan zouden 

moeten worden beschouwd als een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 

van het EVRM.  

 

Voorts moet erop worden gewezen dat het gegeven dat verzoekers vader als vluchteling werd erkend 

niet automatisch met zich meebrengt dat zij zelf een gevaar lopen op een schending van artikel 3 van 

het EVRM, nog daargelaten de vraag naar de toepasbaarheid van deze bepaling, gelet op het feit dat 

verzoekers zich niet in België bevinden, en zelfs niet in Afghanistan, maar in Pakistan. Zoals de 

verwerende partij terecht stelt, moet, wie zich wenst te beroepen op artikel 3 van het EVRM er blijk van 

geven dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land 

waarnaar zij mogen worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan 

foltering of mensonterende behandeling en diegene die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt is er 

toe gehouden zijn beweringen te staven met een begin van bewijs. De bescherming verleend via artikel 

3 van het EVRM zal immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing vinden. Een blote bewering of 

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 

evenmin.  

 

Tot slot moet nog worden vastgesteld dat verzoekers geen humanitair visum hebben aangevraagd, nog 

daargelaten de voorgaande vaststellingen dat zij op geen enkele wijze hebben aangetoond dat zij het 

risico lopen op een onmenselijke of vernederende behandeling. 

 

Verzoekers’ uiteenzetting kan derhalve op geen enkele wijze volstaan om een schending van artikel 3 

van het EVRM aannemelijk te maken.  

 

2.2.3. Het derde middel is niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft 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. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig maart tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


