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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 3824 van 20 november 2007
in de zaak X / IIde kamer

In zake:           X, X, X, en X

Gekozen woonplaats: X

tegen :

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X, en X, van Oekraïense nationaliteit, op 29 augustus 2007
hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 24 juli 2007
waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden 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.

Gezien de repliekmemorie.

Gelet op de beschikking van 11 oktober 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7
november 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco
advocaat K. BLOMME en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST :

1. Betreffende de ontvankelijkheid.

1.1. Verzoekers dienen op 29 augustus 2007 samen met hun verzoekschrift tot
nietigverklaring een verzoekschrift tot schorsing in. Artikel 39/82, §3 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
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vreemdelingen (Vreemdelingenwet) bepaalt dat “behoudens in het geval van uiterst dringende
noodzakelijkheid in één en dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het beroep tot
nietigverklaring (moeten) worden ingesteld”. Het derde lid van §3 bepaalt dat “eenmaal een
beroep tot nietigverklaring is ingediend, een navolgende vordering tot schorsing niet
ontvankelijk (is), onverminderd de motgelijkheid in hoofde van de verzoeker om, indien de
beroepstermijn nog niet is verstreken, een nieuw beroep tot nietigverklaring in te stellen waar
een vordering tot schorsing is bijgevoegd op de wijze bepaald als hiervoor”. Het
verzoekschrift tot schorsing is in een aparte akte, op hetzelfde moment als het verzoekschrift
tot nietigverklaring ingediend. Het verzoekschrift tot schorsing is onontvankelijk.

1.2. De verwerende partij werpt in de nota met opmerkingen een exceptie van
onontvankelijkheid op wegens niet naleving van de voorwaarden opgelegd door artikel 39/69
van de Vreemdelingenwet. Het verzoekschrift tot nietigverklaring zou het kenmerk van het
dossier van de verwerende partij niet vermelden. Op de bestreden beslissing, die in bijlage bij
het verzoekschrift is gevoegd staat het kenmerk van het dossier van de verwerende partij
vermeld zodat het doel, beoogd door voornoemde bepaling, werd bereikt. De exceptie is niet
gegrond.

2. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Op 20 oktober 2006 dienen verzoekers een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond
van artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet.

Op 24 juli 2007 beslist de minister van Binnenlandse Zaken tot de onontvankelijkheid van de
aanvraag met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die luidt
als volgt:

“De aangehaalde elementen vormen geen uitzonderlijke omstandigheid waarom de betrokkenen de
aanvraag om machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone procedure namelijk  via de
diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het
buitenland. Het feit dat betrokkenen sinds 2000 in België verblijven, zeer sterke sociale banden hebben
met België en zijn autochtone bevolk ing, k laar zijn voor de arbeidsmarkt, zich zonder aflaten
bijgeschoold hebben, geïntegreerd zijn, Nederlands spreken, werkbereid zijn en aanbevelingsbrieven
voorlegge, is op zich niet uitzonderlijk  en verantwoordt niet dat de aanvraag tot regularisatie op grond van
artikel 9 van de wet van 1980 in België wordt ingediend. Betrokkenen wisten dat hun verblijf slechts
voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en dat zij bij een negatieve beslissing het
land dienden te verlaten. Hun asielaanvraag werd afgesloten op 18 februari 2003 met een bevestigende
beslissing van weigering van verblijf door het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen.
Betrokkenen verkozen echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en
verblijven sindsdien – al meer dan vier jaar – illegaal in België. Uit langdurig illegaal verblijf kunnen geen
rechten geput worden met het oog op regularisatie. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is,
geeft aan betrokkenen ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr. 89980 van 2 oktober
2000). Het feit dat hun kinderen hier naar school gaan, kan evenmin aanzien worden als een
buitengewone omstandigheid daar betrokkenen niet aantonen dat een scholing niet in het land van
herkomst kan verkregen worden. Tevens behoeft de scholing van de kinderen geen gespecialiseerd
onderwijs, noch een gespecialiseerde infrastructuur die niet in het land van herkomst te vinden zijn.
Bovendien waren de kinderen ten tijde van het legaal verblijf in België niet schoolplichtig en heeft hun
scholing steeds plaatsgevonden in illegaal verblijf. Hierbij kan bijgevolg opgemerkt worden dat het de
ouders zijn die de belangen van de kinderen hebben geschaad door zich te nestelen in dergelijk  verblijf.
De advocaat haalt aan dat er geen enkele wettelijke mogelijkheid zou bestaan om een “humanitaire
machtiging” te verkrijgen via de diplomatieke post in het thuisland omdat de Belgische wetgeving
hierover niets zegt en dat zijn cliënten hun verzoek zouden moeten richten tot de Belgische
diplomatieke vertegenwoordiging in België. Nochtans bepaalt de Belgische Vreemdelingenwet duidelijk
het volgende: “Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk  besluit
bepaalde afwijk ingen, moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische
diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het



3
     Rolnr./X

buitenland.” (Wet van 15 december 1980, artikel 9, paragraaf 2). Met “de verblijfplaats of plaats van
oponthoud in het buitenland” wordt vanzelfsprekend de plaats bedoeld waar betrokkenen normalerwijze
legaal (kunnen) verblijven, dus in het land van herkomst of het land waarvan betrokkenen beweren de
nationaliteit te hebben. Voorts hebben verzoekers nooit enige aanvaring gehad met de strafrechter en is
er geen sprake van enig gevaar voor de Belgische openbare orde of nationale veiligheid. Van alle
vreemdelingen die in België verblijven, wordt verwacht dat zij zich houden aan de in België van kracht
zijnde wetgeving. De advocaat van betrokkene beweert dat het verblijf van betrokkene geregulariseerd
dient te worden omdat zijn/haar situatie gelijkaardig zou zijn aan de situatie van Afghaanse
asielzoekers. Het is aan de verzoeker om de overeenkomsten aan te tonen tussen zijn eigen situatie en
de situatie waarvan hij/zij beweert dat ze vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13 juli 2001).
Men kan er immers niet zonder meer van uitgaan dat de omstandigheden waarin verzoeker verkeert
analoog (of commensurabel) zijn met degene waaraan hij refereert. Ook het feit dat andere
vreemdelingen van een verblijfsregularisatie hebben kunnen genieten brengt niet ipso facto een
verblijfsregularisatie voor de betrokkene met zich mee, noch vormt dit een buitengewone omstandigheid
die een tijdelijke terugkeer naar het land van herkomst verhindert of bemoeilijk t. Overigens wordt elk
dossier naar aanleiding van een regularisatieaanvraag individueel onderzocht. Ook vragen betrokkenen
“te mogen genieten van om het even welke wet of regelgeving, hetzij op heden bestaand, hetzij
toekomstig, welke hun in hun huidige situatie een kans zou bieden op regularisatie van hun verblijf en
meer specifiek ook de nieuwe wet van 15 september 2006 houdende opheffing artikel 9, 3° van de
Vreemdelingenwet en invoering van een aantal nieuwe artikelen in de Vreemdelingenwet.” Het is
onmogelijk  een beroep te doen op een wetgeving die op het moment van de aanvraag nog niet van
kracht is. De advocaat van betrokkene beweert verder dat het verblijf van betrokkenen geregulariseerd
dient te worden omdat hun situatie gelijkaardig zou zijn aan de situatie van ene ander, geregulariseerd
gezin. Het si aan de verzoekers om de overeenkomsten aan te tonen tussen de eigen situatie en de
situatie waarvan zij beweren dat ze vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13 juli 2001). Men
kan er immers niet zonder meer van uitgaan dat de omstandigheden waarin verzoekers verkeren
analoog (of commensurabel) zijn met degene waaraan zij refereren. Ook het feit dat andere
vreemdelingen van een verblijfsregularisatie hebben kunnen genieten brengt niet ipso facto een
verblijfsregularisatie voor de betrokkenen met zich mee, noch vormt dit een buitengewone
omstandigheid die een tijdelijke terugkeer naar het land van herkomst verhindert of bemoeilijk t.
Overigens wordt elk dossier naar aanleiding van een regularisatieaanvraag individueel onderzocht. Voorts
wordt er verwezen naar een publicatie van de vzw het Vlaams Minderhedencentrum, waarin vermeld zou
staan dat “het beleid erin bestaat om in dergelijke gevallen automatisch regularisatie te verlenen”.
Eerstens bestaat er geen praktijk  van “automatische regularisaties” aangezien elk dossier grondig en
individueel onderzocht wordt (cfr. Supra). Tweedens hebben dit soort verklaringen omtrent de
vreemdelingenwetgeving geenszins het karakter van een rechtsnorm. Het onderbreken van het verblijf
teneinde in het land van herkomst conform art. 9.2 een aanvraag in te dienen is volgens de advocaat
gevaarlijk , omslachtig, duur en onmogelijk . Ten eerste wordt deze stelling nergens gestaafd met
ondersteunende documenten. Ten tweede zijn er jaarlijks vele Oekraïners die een aanvraag indienen via
de Belgische ambassade in Kiev. Dit argument kan dan ook niet aanzien worden als een buitengewone
omstandigheid voor betrokkenen, terwijl dit niet zo is voor andere Oekraïense burgers. Ten slotte
zouden betrokkenen in hun land van herkomst geen woongelegenheid en werk meer hebben. Het lijk t
erg onwaarschijnlijk  dat betrokkenen geen familie, vrienden of kennissen meer hebben in het land van
herkomst waar zij voor korte tijd kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het kader van hun
aanvraag tot regularisatie. Betrokkenen verbleven immers ongeveer dertig jaar in Oekraïne en hun
verblijf in België, integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met
hun relaties in het land van herkomst.

…

de betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of
slaagt er niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea
1, 2° van de wet van 15 december 1980)
De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste
binnenkomstdocumenten (art. 7, al 1, 1° van de wet van 15 december 1980). Niet in het bezit
van een geldig paspoort en/of geldig visum.”

3. Onderzoek van het beroep.
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3.1.1. In een eerste middel werpen verzoekers de schending op van artikel 62 van de
Vreemdelingenwet, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, en de motiveringsplicht als beginsel. Zij
betogen dat de Dienst Vreemdelingenzaken niet op afdoende wijze is ingegaan op de
aangehaalde integratie door verzoekers. Waarom deze integratie geen buitengewone
omstandigheid vormt is verzoekers niet duidelijk omdat dit totaal niet gemotiveerd werd door
de Dienst Vreemdelingenzaken. Onder buitengewone omstandigheden worden in het
algemeen die omstandigheden verstaan die het voor de vreemdeling bijzonder moeilijk maken
om terug te keren naar het land van oorsprong om de bedoelde vergunning te vragen. Het
jongste kind van het gezin is schoolplichtig en het oudste kind volgde studies middelbaar
onderwijs en wenst thans studies hoger onderwijs aan te vatten, waarbij het moeilijk zou zijn
om de kinderen mee te nemen waardoor zij hun schoolloopbaan hier in België dienen te
onderbreken. Hen hier alleen achterlaten is ook geen optie. Als buitengewone omstandigheid
worden algemeen onder meer aangenomen humanitaire overwegingen, het bezit van een
arbeidsvergunning of beroepskaart en eveneens de regularisatie van een onregelmatig
verblijf. Gelet op hun langdurig verblijf in België (ondertussen 7,5 jaar) en hun daarmee
gepaard gaande perfecte integratie evenals het feit dat hun asielprocedure iets minder dan 3
jaar heeft geduurd, zijn verzoekers gerechtigd zich te beroepen op buitengewone
omstandigheden. Verzoekers hebben nooit gewag gemaakt van een gelijkaardige situatie van
welke Afghaanse asielzoeker dan ook, noch in hun verzoekschrift, noch in de navolgende
brieven, noch in hun stukkenbundel. Wel is het zo dat verzoekers bij schrijven van 25 oktober
2006 aanvullend een verzoek tot regularisatie en een positieve beslissing tot regularisatie
hebben overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende een familie afkomstig
uit Kirgystan, net zoals verzoekers trouwens, waarvan de asielaanvraag ook iets minder dan
drie jaar in behandeling was. De gelijkenissen zijn zeer opvallend: deze familie is eveneens
afkomstig uit de ex-Sovjetrepubliek, zij heeft eveneens twee kinderen, zij kwamen eveneens
in 2000 in België aan en vroegen onmiddellijk asiel aan, en hun asielaanvraag was eveneens
iets minder dan 3 jaar in behandeling. De verwerende partij heeft hieromtrent niets
gemotiveerd, wel integendeel, zij heeft verkeerdelijk geargumenteerd betreffende de situatie
van Afghaanse asielzoekers, die hier niet aan de orde is. Verder dient vastgesteld te worden
dat de verwerende partij twee gelijkaardige situaties op een totaal ongelijke manier heeft
behandeld, zonder dat zij daartoe een objectieve en redelijk verantwoorde reden toe heeft.
Bovendien kan iemand die overdreven lang heeft moeten wachten op een beslissing inzake
zijn asielaanvraag aanspraak maken op een regularisatie van zijn verblijf. Conform de
richtlijnen van de minister zijn verzoekers in dit verband gerechtigd op een machtiging tot
verblijf van meer dan 3 maanden gezien het feit dat zij korte tijd tekort komen om aan de
termijn van 3 jaar te voldoen, maar anderzijds een zeer sterke integratie en duurzame banden
met België kunnen aantonen. Deze argumentatie werd in het hierboven aangehaalde
gelijkaardige dossier (familie JIDKOV) door de verwerende partij aanvaard, maar wordt in
huidig dossier van verzoekers zonder enige afdoende motivering verworpen. Het kan
verzoekers onmogelijk worden tegengeworpen dat zij een aanvraag om machtiging tot verblijf
bij de diplomatieke post in Oekraïne moeten doen, gezien het land van daadwerkelijk verblijf
België is. Aangezien alle argumenten met betrekking tot het verzoek om machtiging tot verblijf
zich hier en nu in België situeren, dient men dan ook uit te gaan van de huidige verblijfplaats.
Bovendien zou een onderbreken van het verblijf om in Oekraïne een aanvraag te doen met
zich meebrengen dat het merendeel van de argumenten die pleiten voor de verderzetting van
het verblijf niet meer zouden bestaan. Deze argumentatie is recentelijk nog aanvaard in het
kader van de regularisatieaanvraag van de familie X, waarvan de beslissing van de minister
van Binnenlandse Zaken als aanvullend stuk bij het verzoekschrift is gevoegd. De situatie van
deze familie is geheel gelijklopend met deze van verzoekers. Ten slotte wordt door de Dienst
Vreemdelingenzaken geheel onterecht geen rekening gehouden met wat gesteld wordt in de
publicatie van het Vlaams Minderhedencentrum. Deze publicatie is gebaseerd op de eigen
communicatie van de bevoegde minister, en nadat verdere uitleg was bekomen bij de juiste
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inhoud en draagwijdte van het gevoerde beleid door het kabinet én door verwerende partij,
waarbij de informatie naderhand is bevestigd door de verantwoordelijken van de Dienst
Vreemdelingenzaken. Het ingeroepen document kan derhalve als betrouwbaar beschouwd
worden. De Raad van State heeft bij arrest van 10 april 2006 (zie stukkenbundel) een
weigering van regularisatie waarbij de verwerende partij beweerde in het geheel niet
gebonden te zijn door de verklaringen van de minister over het regularisatiebeleid in het geval
van langdurige asielprocedure, geschorst.

3.1.2. In de nota met opmerkingen werpt de verwerende partij op dat uit de uiteenzetting van
het middel blijkt dat verzoekers inhoudelijke kritiek leveren en daarbij blijk hebben gegeven
kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. Bovendien zijn de
beschouwingen die verzoekers maken niet pertinent.

3.1.3. Verzoekers antwoorden in hun repliekmemorie dat in het eerste middel in de eerste
plaats de schending van de materiële motiveringsplicht wordt opgeworpen. In de nota met
opmerkingen antwoordt de verwerende partij niet op de kritiek van verzoekers.

3.1.4. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde
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 ze
heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te
stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991
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 bestreden beslissing geeft duidelijk de
motieven aan op grond waarvan de beslissing is genomen. In de motivering van de bestreden
beslissing, zoals hierboven al vermeld, wordt vastgesteld dat de aangehaalde elementen
geen buitengewone omstandigheden vormen waarom de betrokkenen de aanvraag om
machtiging tot verblijf niet kunnen indienen via de gewone procedure namelijk via de
diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in
het buitenland. Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat
stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is
genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele
motiveringsplicht.

Artikel 9, tweede lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt als algemene regel dat een machtiging
om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven door een vreemdeling moet worden
aangevraagd bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn
verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Luidens het derde lid van deze
bepaling, kan in buitengewone omstandigheden het hem evenwel worden toegestaan die
aanvraag te richten tot de burgemeester van zijn verblijfplaats in België. Hieruit volgt dat enkel
wanneer er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn om het niet afhalen van de
machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordigers in het buitenland
te rechtvaardigen, de verblijfsmachtiging in België kan worden aangevraagd. Deze
buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde
die worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging te bekomen. De toepassing van artikel 9,
derde lid, houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in:
- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone
omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het
buitenland te rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone
omstandigheden niet blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het bekomen van een
verblijfsmachtiging niet in aanmerking worden genomen;
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- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen
langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde
minister over een ruime appreciatiebevoegdheid;

De aanvrager heeft de plicht om duidelijk te vermelden welke de buitengewone
omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post
bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen.
Verzoekers hebben in hun aanvraag zelf een onderscheid gemaakt tussen de elementen
bedoeld voor het ontvankelijkheids- en gegrondheidonderzoek. Uit die aanvraag blijkt dat
verzoekers in het kader van het ontvankelijkheidsonderzoek elementen hebben aangevoerd
die betrekking hebben op de onmogelijkheid om terug te keren naar hun geboorteland, sociale
bindingen met België, integratie, een langdurige asielprocedure en werkbereidheid. De
bestreden beslissing motiveert omstandig waarom deze elementen geen buitengewone
omstandigheden vormen in de zin van artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet. Wanneer
de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst treedt hij niet
op als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de ware toedracht van
de feiten gaat beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde van de minister van
Binnenlandse Zaken in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane vaststelling van
feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die vaststelling
onverenigbaar zijn. In het kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde
onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan
bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is. Verzoekers verwijzen naar
“richtlijnen van de minister” zonder evenwel te duiden welke richtlijnen het in concreto betreft
en waarvan ze zelf stellen dat ze “een gebrek aan wettelijke basis” hebben. Verzoekers
voegen aan hun verzoekschrift een aanvraag en beslissing van de familie D. bij. De
regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van
de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken
om deze beslissing te nemen. Het bestuur kon geen rekening hebben gehouden met deze
stukken daar deze aan hem niet werden voorgelegd. Verzoekers maken niet aannemelijk dat
de minister van Binnenlandse Zaken op kennelijke onredelijke wijze de aanvraag
onontvankelijk heeft verklaard door te besluiten dat de aangehaalde elementen geen
buitengewone omstandigheden vormen. Het eerste middel is ongegrond.

3.2.1. In een tweede middel werpen verzoekers de schending op van artikel 3 van het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Zij
betogen dat zij bij hun aanvraag verwezen hebben naar de folterpraktijken, die schering en
inslag zijn in de Oekraïense gevangenissen en vooral ten aanzien van politieke tegenstanders
zoals verzoekers. Het Country Report on Human Rights (2005) dat door verzoekers wordt
voorgelegd verwijst hier uitdrukkelijk naar. Het terugsturen van verzoekers naar Oekraïne en
de aldaar gangbare folterpraktijken valt onder artikel 3 en 5 EVRM.

3.2.2. In de nota met opmerkingen werpt de verwerende partij op dat er in casu geen sprake
is van ernstige en duidelijke redenen om te geloven dat de betrokkenen een risico lopen op
folteringen of onmenselijke of vernederende behandeling. Verzoekers asielaanvraag werd
verworpen en daarbij werd geoordeeld dat het asielrelaas bedrieglijk was. In het kader van
hun aanvraag hebben verzoekers overigens niet aangevoerd dat zij “politieke tegenstanders”
zijn.

3.2.3. Verzoekers antwoorden in hun repliekmemorie dat zij destijds in hun verzoekschrift en
bijhorende stukkenbundel er wel degelijk op gewezen hebben dat zij politieke tegenstanders
zijn, en het ontkennen van dit aspect door de verwerende partij toont aan dat er hoegenaamd
geen rekening gehouden is met deze argumentatie.

3.2.4. Er kan niet worden ingezien hoe een schending van artikel 5 EVRM in casu dienstig kan
worden ingeroepen.
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Wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moeten verzoekers doen blijken dat er
ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land
waarnaar zij mogen worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico lopen te worden
blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. Zij moeten deze beweringen staven
met een begin van bewijs. Zij moeten concrete, op hun persoonlijke situatie betrokken feiten
aanbrengen. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op
zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 EVRM. Een eventualiteit dat artikel
3 EVRM kan worden geschonden volstaat op zich niet (R.v.St., nr. 105.233 van 27 maart
2002; R.v.St., nr. 105.262 van 28 maart 2002; R.v.St., nr. 104.674 van 14 maart 2002; R.v.St.,
nr. 120.961 van 25 juni 2003; R.v.St., nr. 123.977 van 8 oktober 2003). Het Country Report on
Human Rights (2005) werd niet voorgelegd door verzoekers. Er wordt niet aangetoond dat de
bestreden beslissing niet tot stand is gekomen met eerbiediging van artikel 3 EVRM. Het
tweede middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN :

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 20 november tweeduizend en
zeven door:

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. P. BAEKELANDT, toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 P. BAEKELANDT.    M. MILOJKOWIC.


