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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 25.108 van 26 maart 2009
in de zaak RvV XII

In zake: X
als wettelijk vertegenwoordiger van X Xen X

Gekozen woonplaats: ten kantorde van X

tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X als wettelijk vertegenwoordiger van X Xen X die verklaren van
Russische nationaliteit te zijn, op 31 december 2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te
vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de minister van Migratie- en
asielbeleid van 2 december 2008 tot weigering van afgifte van een aankomstverklaring.

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 18 februari 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17
maart 2009

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN VRECKOM,
loco advocaat J. WOLSEY, en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat E. MATTERNE
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoekers verklaren op 1 juli 2008 in België aangekomen te zijn. Op 3 juli 2008
ondertekenen ze een aankomstverklaring geldig tot 1 oktober 2008.

Op 4 augustus 2008 worden verzoekers gesignaleerd als niet begeleide minderjarige
vreemdelingen en werden onder toezicht van de Dienst Voogdij van de federale
overheidsdienst Justitie geplaatst. Op 27 augustus 2008 wordt D.J. als voorlopige voogd
aangesteld.

Op 14 oktober 2008 wordt aan de voogd van verzoekers het bevel gegeven verzoekers terug
te brengen naar de plaats vanwaar zij gekomen zijn.
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Op 27 november 2008 doen verzoekers een nieuwe aanvraag “toepassing omzendbrief 15
september 2005 betreffende het verblijf en toegang tot het grondgebied van de niet-begeleide

minderjarige vreemdelingen.” Op 2 december 2008 weigert de Dienst Vreemdelingenzaken een
aankomstverklaring aan verzoekers te verlenen. Dit zijn de bestreden beslissingen, die
telkens als volgt gemotiveerd zijn:

“In goede orde hebben wij uw aanvraag van 27/11/2008 voor afgifte van een AKV voor
betrokkene ontvangen.

Ik dien u echter mee te delen dat wij niet op uw verzoek kunnen ingaan gezien de duurzame
oplossing voor betrokkene niet in België ligt, maar in Polen. Betrokkene heeft daar reeds een
statuut bekomen. Daarenboven is de moeder in Polen. Het statuut in Polen is bovendien
gunstiger dan het statuut in België.

Er moet in Polen gezocht worden naar een oplossing om betrokkene op te vangen tijdens de
hospitalisatie van de moeder.
De subsidiaire bescherming die in Polen werd verkregen, geldt niet in België. Om hier
subsidiaire bescherming te verkrijgen, dient men een asielaanvraag in te dienen.”

2. Onderzoek van het beroep.

2.1. De verwerende partij werpt de exceptie op van gebrek aan belang.

2.1.1. De verwerende partij meent dat de bestreden beslissingen geen bestuurshandelingen
zijn die rechtsgevolgen doen ontstaan of beletten dat ze tot stand komen. De op 31 oktober
2008 aan de voogd ter kennis gebrachte bevelen tot terugbrenging zijn definitief aanwezig in
het rechtsverkeer. Zelfs in de hypothese dat de beslissingen van 2 december 2008 vernietigd
zouden worden, dan nog blijven de bevelen tot terugbrenging uitvoerbaar.

2.1.2. Verzoekers bevestigen dat de bestreden beslissingen genomen zijn nadat de bewuste
bevelen tot terugbrenging werden afgeleverd. Evenwel had de voogd van de verzoekers een
nieuwe aanvraag tot aflevering van een aankomstverklaring gericht aan de verwerende
partij, op basis van bijkomende informatie, verkregen na het afleveren van de bevelen tot
terugbrenging.

2.1.3. Verzoekers vorderen de nietigverklaring van de beslissing waarbij de aflevering van
een nieuwe aankomstverklaring wordt geweigerd. In casu betreft het een zelfstandige
beslissing die niet kan worden beschouwd als een loutere bevestiging van het eerder
gegeven bevel tot terugbrenging. De verwerende partij heeft immers als gevolg van
verzoekers aanvraag de zaak opnieuw onderzocht waaruit blijkt dat zij het voornemen had
om mogelijkerwijze haar oorspronkelijke beslissing te herzien op basis van de nieuw
aangebrachte informatie (RvS 26 maart 2006, nr. 156.700). De exceptie wordt verworpen.

2.2. In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van “het internationaal Verdrag
van de rechten van het kind van 20 november 1989, met name de artikelen 3 en 12, de
programmawet van 24 december 2002, hoofdstuk 6, Voogdij van niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen, met name de artikelen 3 en 11, van de omzendbrief van 15 september 2005
betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 7 oktober 2005), van het artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelinge,,de artikelen 2
et 3 va, de wet va, 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de bestuurshandelingen, van
het algemeen rechtsbeginsel van de inadequate motivering, onvoldoende motivering en de kennelijke
appreciatiefout:”

2.2.1. In een enig middel stellen verzoekers onder meer dat de verwerende partij zich
beperkt tot te stellen dat een duurzame oplossing in Polen moet worden gezocht, zonder te
preciseren of een dergelijke oplossing in dit stadium bestaat en waaruit deze bestaat. Uit het
administratief dossier blijkt niet dat de verwerende partij zich zou hebben verzekerd dat
minimale garanties betreffende adequaat onthaal en ten laste name zouden zijn voorzien bij
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terugkeer naar Polen. “Gelet op het gebrek om zich neer te vragen over de mogelijkheden voor de
Poolse autoriteiten om op adequate wijze deze kinderen op te vangen en ten laste te nemen in
omstandigheden die aangepast zijn aan hun noden en hun graad van autonomie (de eisers zijn
respectievelijk 15, 14 en 12 jaar oud), kon de tegenpartij niet beslissen dat een terugkeer naar Polen
een duurzame oplossing zou uitmaken conform het belang van de eisers zonder een kennelijke
appreciatiefout te begaan en zonder het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur te
schenden.”

2.2.2. 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 heeft
tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve
overheid de 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 (RvS 6 september 2002, nr.
110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).

In hun aanvraag van 27 november 2008 stellen verzoekers dat ze nieuwe elementen ter
kennis van de verwerende partij willen brengen, namelijk dat de moeder van verzoekers
meer dan een jaar in het ziekenhuis verblijft en niet bij machte is het ouderlijk gezag uit te
oefenen, dat de moeder en de kinderen subsidiaire bescherming in Polen hebben verkregen,
dat zij nog geen nieuws hebben gekregen van het onderzoek van de Dienst Voogdij met
betrekking tot de rechtsgeldigheid van de voogdij die de oom heeft over de kinderen. In hun
verzoekschrift stellen verzoekers dat “de actuele opname in een ziekenhuis van de moeder van de
eisers en de noodzaak voor haar om medische zorgen te krijgen op lange termijn en voor onbepaalde
duur – informatie waarvan de tegenpartij bevestiging heeft gekregen zowel door de Poolse overheden
als door de voogd – wordt door de tegenpartij niet als obstakel beschouwd voor een terugkeer naar
Polen omdat men zegt ‘Er dient in Polen gezocht worden naar een oplossing om betrokkenen op te
vangen tijdens de hospitalisatie van de moeder.’ De motivering van de bestreden beslissing is in dit

opzicht niet adequaat.” Verzoekers vervolgen dat de verwerende partij op de hoogte is van het
gegeven dat de moeder van verzoekers opgenomen is in het ziekenhuis en in de
onmogelijkheid verkeert om zich bezig te houden met haar kinderen. Toch laten de
bestreden beslissingen na te preciseren of een oplossing in Polen in dit stadium bestaat en
waaruit deze zou bestaan. Verzoekers stellen dat uit het administratief dossier evenmin blijkt
of de verwerende partij zich zou hebben verzekerd dat minimale garanties betreffende
adequaat onthaal en ten laste name zijn voorzien bij een terugkeer naar Polen. Tot slot
stellen verzoekers dat in dit stadium van het onderzoek van het dossier verschillende vragen
onbeantwoord blijven betreffende de conformiteit van een terugkeer naar Polen, met het
hoogste belang voor verzoekers. Bijgevolg werd de formele motiveringsplicht geschonden.

Verzoekers voeren terecht aan dat de motivering van de bestreden beslissingen niet
adequaat is daar de verwerende partij in de bestreden beslissingen geen rekening heeft
gehouden met een aantal elementen uit de aanvraag. Verzoekers stellen terecht dat de
bestreden beslissingen niet geantwoord hebben op hun argument dat hun moeder
opgenomen is in het ziekenhuis en in de onmogelijkheid verkeert om zich bezig te houden
met haar kinderen. De verwerende partij heeft zich niet uitgesproken over het gegeven dat
de moeder zich in de onmogelijkheid bevindt om de ouderlijke macht uit te oefenen, wegens
langdurig verblijf in het ziekenhuis. Bovendien werd het argument van de aanvraag dat de
Dienst Voogdij een onderzoek voert naar de rechtsgeldigheid van de voogdij die de oom
heeft over de kinderen niet beantwoord. De verwerende partij beperkt zich tot de vaststelling
dat “Ik dien u echter mee te delen dat wij niet op uw verzoek kunnen ingaan gezien de duurzame
oplossing voor betrokkene niet in België ligt, maar in Polen. Betrokkene heeft daar reeds een statuut
bekomen. Daarenboven is de moeder in Polen. Het statuut in Polen is bovendien gunstiger dan het
statuut in België. Er moet in Polen gezocht worden naar een oplossing om betrokkene op te vangen

tijdens de hospitalisatie van de moeder.” Uit dergelijke summiere redengeving, gelet op de
gegevens die de verzoekende partij in casu aangevoerd heeft, kan niet worden afgeleid welk
precies de gegevens zijn die de verwerende partij ertoe doen besluiten dat de duurzame
oplossing niet in België is. De loutere verwijzing naar het bestaan van een “statuut” zonder
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meer laat de Raad niet toe na te gaan op welke gronden de besluitvorming van het bestuur
steunt. De wet van 29 juli 1991 verplicht de verwerende partij te omschrijven op welke
gronden, eigen aan het geval, ze tot haar beslissing is gekomen. In casu werd het normdoel
van de formele motiveringsplicht niet bereikt.

Wat de juridische overwegingen betreft, merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ten
overvloede op, dat de bestreden beslissingen geen juridische grondslag melden. Uit het
gegeven dat de verwerende partij in de bestreden beslissingen verwijst naar de aanvraag
van verzoekers van 27 november 2008 waarin zij uitdrukkelijk de toepassing vragen van de
omzendbrief van 15 september 2005 betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen (BS 7 oktober 2005) en de verwerende partij in de bestreden beslissing het
zelf over een duurzame oplossing heeft, zou kunnen afgeleid worden dat de verwerende
partij toepassing van deze omzendbrief gemaakt heeft. Het statuut van de niet-begeleide
minderjarige vreemdeling wordt tot op heden geregeld door de omzendbrief van 15
september 2005 betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De
bestreden beslissingen melden dit niet. In de mate dat de verwerende partij toepassing
maakt van de omzendbrief van 15 september 2005 betreffende het verblijf van niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen omdat de verwerende partij stelt dat de duurzame oplossing
bestaat in een terugkeer naar Polen, dient ze te motiveren waarom, en te melden, rekening
houdend met wat in casu is aangevoerd in de aanvraag, of er garanties zijn op een adequate
opvang en verzorging van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, naargelang hun
behoeften bepaald door hun leeftijd en graad van zelfstandigheid, hetzij door hun ouders of
andere volwassenen die voor hen zullen zorgen, hetzij door overheidsinstanties of niet-
gouvernementele organisaties (punt I.B van de omzendbrief van 15 september 2005
betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen). Verzoekers voeren
terecht aan dat de verwerende partij nalaat te motiveren of er bij terugkeer naar het land
waar ze gemachtigd zijn te verblijven, namelijk Polen, garanties zijn op adequate opvang en
verzorging van verzoekers, gelet op hun concrete situatie en het feit dat hun moeder sinds
2007 in het ziekenhuis opgenomen is en er nog geen datum bekend is waarop ze het
ziekenhuis kan verlaten en in de onmogelijkheid verkeert het ouderlijk gezag uit te oefenen.
In de bestreden beslissing wordt er enkel gesteld dat “Er moet in Polen gezocht worden naar een

oplossing om betrokkene op te vangen tijdens de hospitalisatie van de moeder.” Daarenboven stelt
de voogd van verzoekers in zijn aanvraag van 27 november 2008 uitdrukkelijk dat ‘de dienst

Voogdij’ de originele documenten onderzoekt waarbij de oom van verzoekers, die in België
verblijft, als voogd aangesteld zou zijn. Bijgevolg werd het normdoel van de formele
motiveringsplicht niet bereikt, daar de bestreden beslissingen nalaten te motiveren welke de
concrete gegevens zijn die aan de basis liggen van het feit dat de duurzame oplossing in
Polen dient gezocht te worden. De verwerende partij diende te motiveren waaruit de
duurzame oplossing in Polen zou bestaan, des te meer nu de voogd van verzoekers in zijn
aanvraag van 27 november 2008 uitdrukkelijk gesteld heeft dat ‘de dienst Voogdij’ de originele
documenten onderzoekt waarbij de oom van verzoeker als voogd aangesteld zou zijn. De
motivering is niet afdoende. Ten overvloede wijst de Raad de verwerende partij erop dat de
bestreden beslissingen nalaten te motiveren op basis van welk artikel zij genomen werden,
zodat de juridische grondslag van de bestreden beslissingen ontbreekt.

Dit onderdeel uit het enig middel is gegrond.

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige middelen niet tot een ruimere
vernietiging kan leiden, dienen deze niet meer te worden onderzocht.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Enig artikel.

Vernietigd worden de beslissingen genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken op 2
december 2008 tot weigering van afgifte van een aankomstverklaring

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig maart tweeduizend
en negen door:

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

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN. M. BEELEN.


