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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 4695 van 11 december 2007
in de zaak RvV X / II

In zake: 1. X
 2. 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 en X, beiden van Joegoslavische nationaliteit, op 19
september 2007 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van
de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 23 juli 2007, waarin de
aanvraag om machtiging tot verblijf overeenkomstig (oud) artikel 9, 3de 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 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 23 oktober 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23
november 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. DUMERY, die loco B. VRIJENS, verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco E. MATTERNE verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoekers zijn beiden geboren te Peje (Joegoslavië), beiden van Albanese origine en
huwden in 1995.
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Op 18 juli 1996 worden verzoekers’ dochters, M.M. en M.M. geboren te Peje (Joegoslavië).

Op 1 december 1998 wordt verzoekers’ zoon, M.M. geboren te Peje (Joegoslavië).

Verzoekers verklaren op 5 juli 1999 het Rijk te zijn binnengekomen en op 7 juli 1999 de
erkenning van de hoedanigheid van vluchteling te hebben aangevraagd.

Op 14 september 1999 heeft de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken ten
aanzien van beide verzoekers de beslissing tot weigering van verblijf met het bevel om het
grondgebied te verlaten genomen.

Tegen deze beslissingen hebben verzoekers op 17 september 1999 een dringend beroep
ingesteld bij de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Op 18 november 1999 heeft de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen ten aanzien van beide verzoekers de bevestigende beslissing tot weigering van
verblijf genomen.

Tegen voorgaande beslissingen hebben verzoekers op 18 januari 2000 een annulatieberoep
ingediend bij de Raad van State.

Op 9 oktober 2000 heeft Raad van State beide beroepen verworpen.

Op 31 maart 2001 wordt verzoekers’ dochter, M.M. geboren te Gent.

Op 13 november 2001 hebben verzoekers een machtiging tot verblijf op grond van (oud)
artikel 9, 3de lid 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) aangevraagd.

Op 2 februari 2004 en op 30 augustus 2006 leggen verzoekers bijkomende stukken voor ter
staving van hun aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van (oud) artikel 9, 3de lid van de
Vreemdelingenwet.

Een medische expertise bevolen door Dienst Vreemdelingenzaken ten aanzien van
verzoekster en haar drie oudste kinderen vindt plaats op 4 september 2006.

Op 23 juli 2007 verklaart de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken
verzoekers’ aanvragen op grond van (oud) artikel 9, 3de lid van de Vreemdelingenwet
ontvankelijk, doch ongegrond.

“In toepassing van art. 9, alinea 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, deel ik  u mee dat dit
verzoek ontvankelijk  is doch ongegrond.

De redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan zijn onvoldoende:
De problemen in hun land van herkomst hebben reeds het voorwerp uitgemaakt van een onderzoek
in het kader van hun asielaanvraag. Deze aanvraag werd definitief afgewezen door het
Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen op 18/11/1999, hen ter kennisgesteld op
19/11/1999. Betrokkenen voegen geen enkel nieuw element toe aan de elementen die hij reeds
tijdens zijn asielprocedure naar voren bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde
instanties. Daarenboven dient te worden opgemerkt dat de problemen in Kosovo, indien
betrokkenen daadwerkelijk  uit dit gebied afkomstig is, wezenlijk  in gunstige zin evolueerden sinds
haar vertrek. Overeenkomstig resolutie 1244, aangenomen door de Veiligheidsraad van de
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Verenigde Naties op 10/06/1999 hebben de Servische troepen zich immers uit Kosovo
teruggetrokken en werd de regio onder internationaal toezicht geplaatst. Later werd er in mei 2001
een vredesakkoord gesloten tussen de Albanese rebellen en de Servische regering en werden er
verkiezingen georganiseerd. Tevens dient hier opgemerkt te worden dat betrokkenen hun vrees om
terug te keren naar hun herkomstland niet staven met een begin van bewijs, waardoor het enkel bij
een bewering blijft. Derhalve tonen betrokkenen niet aan dat een terugkeer naar het herkomstland
een inbreuk zou uitmaken op art 3 van EVRM.
De elementen van integratie, namelijk : dat betrokkenen tot op heden legaal in het land verblijven,
dat hun procedure meer dan 2,5 jaar geduurd heeft, dat zij reeds meer dan 5 jaar in Aalter wonen en
er volledig zijn geïntegreerd, dat zij zich perfect hebben aangepast, dat de k inderen naar school
gaan en zeer goede resultaten behalen en dat betrokken vloeiend Nederlands spreken, vormen
geen afdoende motief om een regularisatie te rechtvaardigen. Betrokkenen wisten dat hun verblijf
van tijdelijke aard was en enkel werd toegestaan in kader van hun asielaanvraag. Hun asielaanvraag
werd definitief afgewezen op 18/11/1999 waarbij deze procedure – 1 jaar, 3 maanden en 11 dagen –
evenmin onredelijk  lang heeft geduurd. Het feit dat er een zeker behandelingsperiode is, geeft aan
betrokkenen ipso facto geen recht op verblijf (Raad van State, arrest nr. 89980 van 02/10/2000). Dit
element kan bijgevolg niet weerhouden worden. Tevens dient er opgemerkt te worden dat elementen
met betrekking tot integratie grotendeels in illegaal verblijf bekomen zijn en niet in rekening kunnen
gebracht worden, gezien betrokkenen onwettig in het land verblijven sinds 18/11/1999. Illegaal
verblijf is bovendien een strafbaar feit volgen art 75 van de wet van 15/12/1980, waar geen rechten
uit geput kunnen worden.
Het medisch motief van mevr. S. P.(…) en de kinderen  M.,M.,M, en M.(…) kan niet weerhouden
worden. Uit het expertiseverslag van onze controlegeneesheer (zie gesloten omslag) blijk t immers
dat er geen bijzondere pathologie aanwezig is en er geen bijzondere behandeling noodzakelijk  is.
Tevens blijk t uit het verslag dat betrokkenen in staat zijn om te reizen. Derhalve:
1) blijk t niet dat betrokkenen lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor hun leven of hun
fysieke integriteit, of
2) blijk t niet dat betrokkenen lijden aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op een onmenselijke
of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in hun land van herkomst of
het land waar zij gewoonlijk  verblijven.
Bijgevolg is geen bewijs aanwezig dat een terugkeer naar hun land van herkomst of het land waar zij
gewoonlijk  verblijven een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel
3 EVRM.”

2. Onderzoek van het beroep.

In een eerste middel voeren verzoekers de schending aan van de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. In
een tweede middel voeren verzoekers de schending van de motiveringsplicht aan.

Verzoekers betogen dat de voornoemde beginselen van behoorlijk bestuur geschonden zijn
doordat verzoekers en hun kinderen, nadat ze meer dan 8 jaar op Belgisch grondgebied
werden gedoogd, bevolen worden het grondgebied te verlaten. Zij stellen dat er een kennelijke
wanverhouding bestaat tussen het bestuursoptreden en de feiten waarop de beslissing is
gebaseerd en dat deze tot uiting komt in het feit dat verzoekers en hun kinderen sinds 1999 in
België verblijven, dat er vanuit de samenleving geen enkele klacht is gekomen dat hun
aanwezigheid enige overlast heeft veroorzaakt, dat verzoekers en hun kinderen de taal
spreken en hiervoor ernstige inspanningen hebben gedaan, dat verzoekers en hun kinderen
goed aanvaard zijn, dat hun kinderen sedert 1999 in België school lopen, kortom dat zij en
hun kinderen geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving.  Verzoekers stellen dat een
zorgvuldige besluitvorming impliceert dat het bestuur op basis van een afdoend en volledig
onderzoek van het concrete geval tot zijn besluit dient te komen en dat dit niet is gebeurd bij
de behandeling van hun aanvraag. Verzoekers benadrukken dat zij gedurende meer dan acht
jaar gedoogd werden om op het Belgische grondgebied te verblijven en dat dit uitermate
belangrijk is daar zij zich met hun gezin steeds verder integreerden. Verzoekers zijn van
oordeel dat de verwijzing naar hun illegaal verblijf in deze context totaal ongehoord is, dat de
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bestreden beslissing geen rekening houdt met hun gedogen verblijf in België en derhalve niet
steunt op correcte feitenvinding en bijgevolg niet afdoende gemotiveerd is. De verwerende
partij hield evenmin rekening met het feit dat verzoekers kinderen onmogelijk hun sedert 1999
schoollopen in België kunnen onderbreken met risico om ernstige psychologische en
pedagogische schade op te lopen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt vast dat verzoekers meteen bij de aanvraag
alle nuttige informatie overgemaakt hebben aan de administratie (de reden waarom zij hun
aanvraag niet konden indienen in hun land van herkomst, medische getuigschriften en
bewijzen van integratie zoals verklaringen van de school van de kinderen en
getuigenverklaringen van buren).

De Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde de aanvraag van verzoekers ontvankelijk
verklaarde, waardoor ze erkent dat verzoekers hun aanvraag niet in hun land van herkomst
konden indienen. Bijgevolg kan het verzoekers niet ten kwade worden geduid dat zij hun vier
kinderen school lieten lopen in illegaal verblijf. Het is dan ook onredelijk om botweg te stellen
dat  de door verzoekers aangehaalde elementen van integratie grotendeels bekomen zijn in
illegaal verblijf en dat uit dit illegaal verblijf geen rechten kunnen worden geput. De vier
kinderen hebben jaren het onderwijs in België verdergezet, waarvan de twee oudste dochters
bijgevolg nu reeds acht jaar onderwijs in België volgen. De kinderen zijn in het Nederlands
onderwezen en spreken de taal vloeiend. De jongste zoon was ongeveer een half jaar oud
toen verzoekers in België aankwamen en hun jongste dochter is hier geboren. Het is moeilijk
te verantwoorden dat de kinderen hun onderwijs in België zouden moeten stopzetten om
terug te keren naar hun land van herkomst, waarvan ze de aldaar gangbare taal nooit
onderwezen hebben gekregen. Dit getuigt niet van een zorgvuldig bestuur. Het
zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden. Bovendien blijkt nergens uit de motivering van de
bestreden beslissing dat ook maar het minste onderzoek werd gewijd aan de moeilijkheden
die een verwijdering van de kinderen naar het land van herkomst zouden teweegbrengen op
pedagogisch en menselijk vlak.  De Raad voor Vreemdelingbetwistingen stelt vast dat de
bestreden beslissing ook niet afdoende is gemotiveerd.

Het middel is gegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Vernietigd wordt de beslissing van de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken
van 23 juli 2007 ten aanzien van X en X, waarin de aanvraag om machtiging tot verblijf
overeenkomstig (oud) artikel 9, 3de 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 wordt verklaard.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 11 december tweeduizend en
zeven door:

mevr. J. CAMU,     wnd. voorzitter,
    rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. E. VANDERSCHOMMEN,   toegevoegd griffier.
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De griffier, De voorzitter,

 E. VANDERSCHOMMEN. J. CAMU.


