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 nr. 72 089 van 19 december 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke 

Integratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaren van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 18 oktober 2011 

hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 22 september 2011 tot afgifte van bevelen om het 

grondgebied te verlaten (bijlagen 13quinquies). 

 

Gezien titel Ibis, 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 21 november 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 

december 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat F. LANDUYT verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De eerste verzoekende partij verklaart de Kosovaarse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X. 

 

De tweede verzoekende partij verklaart de Kosovaarse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X 

 

Op 2 september 2011 weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de verzoekende partijen zowel 

de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

Op 22 september 2011 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

bevel om het grondgebied te verlaten aan de eerste verzoekende partij uit te reiken. Dit is de eerste 

bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 
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“In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit 

van 27 april 2007, wordt aan 

de persoon die verklaart te heten B. E. (…) geboren te Prishtine , op (in) X 

en van nationaliteit te zijn : Kosovo 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 02/09/2011 werd door de Raad --voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van- weigering van 

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen 

 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum.” 

 

Op 22 september 2011 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

bevel om het grondgebied te verlaten aan de tweede verzoekende partij uit te reiken. Dit is de tweede 

bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit 

van 27 april 2007, wordt aan 

de persoon die verklaart te heten K. S. (…) geboren te Ivangrad, op (in) X 

en van nationaliteit te zijn : Kosovo 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 02/09/2011 werd door de Raad --voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van- weigering van 

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen 

 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

lingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 7 en 75 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) en van “het internationaal Verdrag 

betreffende de status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet 

van 26 juni 1953, alsook van het beginsel van behoorlijk bestuur.” In het middel zelf voeren verzoekers 

de schending aan van de formele motiveringsplicht.  

 

2.1.1. Verzoekers adstrueren hun middel als volgt: 

 

“1.2. Verzoekers worden geconfronteerd met een beslissing van de F.O.D. BINNENLANDSE ZAKEN, 

Dienst Vreemdelingenzaken waarbij werd geoordeeld tot het geven van een bevel om het grondgebied te 

verlaten gezien mijnverzoekers niet in het bezit zouden zijn van een geldig paspoort met visum. 

1.3. Dat de wetgeving m.b.t. de motivering er strekt toe de formele motivering als een substantiële 

vormvereiste op te leggen. Dat de wetgever duidelijk de bedoeling had om de formele motivering als een 

substantieel vormvoorschrift op te leggen, zonder mogelijkheid deze motiveringsvereiste vervangen te 

zien door deze of gene motivering die de rechtsonderhorige wel op één of andere wijze bekend zou zijn. 
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Dat ook het vereiste van motivering, zoals omschreven in andere bronnen van het recht is geschonden 

(LAMBRECHTS, W., Geschillen van bestuur, Kluwer, Antwerpen, 1988, p. 69-70, en verwijzingen). Dat 

ook hier betreft het een substantiële vormvereiste (R.v.St, nr. 31.882, dd. 1 februari 1989). 

Dat de beslissing zelf niet voldoet aan de motiveringsvereiste omschreven in de formele motiveringswet 

en in andere rechtsbronnen (Arbeidshof Gent, 14 december 1994, R.W., 1995-96, 49). Dat de formele 

motiveringswet niet alléén een waarborg voor de burger die alzo vermag duidelijk kennis te nemen van al 

de elementen welke aan de basis liggen van de beslissing en van de draagwijdte ervan is (RvSt, N.V. 

Hoeve, nr. 45.623, dd. 30 december 1993; RvSt, Smets-Jet, nr. 41.884, 4 februari 1993, A.P.M.. 1993, 

43; RvSt, Scheire, 40.739, 13 oktober 1992; en RvSt. Verschaffel, m. 40.389, 10 november 1992; 

LAGASSE, D., 'La loi du 29 juillet 1991 rélative a la motivation formelle des actes administratives', J.T.. 

1991, 737; cfr. Verslag, Senaat, ( bijzondere zitting 1988 ) 1990-91, nr. 215/3, 16 ) maar ook een 

waarborg voor de goede werking van het gerechtelijk apparaat is ( RvSt., A.S.B.L. Environment et 

Patrimoine écusinoir, nr. 44.847, dd. 9 november 1993; RvSt., N.V. Hoeve, nr. 45.623, dd. 30 december 

1993; LAGASSE, D., 'La loi du 29 juillet 1991 rélative a la motivation formelle des actes administratives1, 

J.T.. 1991, 737; Advies RvSt. dd. 21 oktober 1987, Senaat, ( bijzondere zitting 1988) 1990-91, nr. 215/2, 

6; RvSt., Damilot, 41.281, 4 december 1992, Cfr. RvSt, Warnants, nr. 21.635, 3 december 1981). 

Dat het Internationaal verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 

juni 1951 en goedgekeurd bij Wet van 31 januari 1953, en het Protocol van New-York van 31 januari 

1967 betreffende de Status van Vluchtelingen, goedgekeurd bij wet van 27 februari 1967, een 

internationaal instrument met humanitaire doelstellingen is, hetgeen een soepele interpretatie en 

evenwichtige verdeling van de bewijslast vergt ( BOSSUYT, M., " De vluchtelingendefinitie uit het 

Verdrag van Genève" in Binnen en buiten. Vluchtelingen op zoek naar recht. Tegenspraak Cahiers nr. 7.. 

Kluwer, Antwerpen, 1988, p. 29 ). 

.4. Dat met het gebruik van het woord "kan" in art. 7, eerste lid, Vreemdelingenwet wordt de mogelijkheid 

aan de bevoegde minister gegeven om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven, zonder dat 

er sprake is van een verplichting. Er mag overigens geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd 

met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen zou zijn, zoals art. 3 EVRM. Er is dus geen sprake van 

een gebonden bevoegdheid (R.v.St., 26 augustus 2010, X, nr. 206.948). Dat de bestreden beslissing de 

toestand in Kosovo niet heeft nagegaan. 

Vooreerst kan er, wat Kosovo betreft, niet getwijfeld worden aan de geloofwaardigheid van de door hen 

aangehaalde incidenten tijdens de oorlog van 1999. In dit verband slopen geen tegenstrijdigheid tussen 

hun verklaringen. Mijn verzoeker verklaarde dat zijn moeder en zijn schoonzusters slachtoffer werden 

van (een poging tot) verkrachting in jullie woning. Ongeveer een week later (dus zeer kort na de feiten) 

vluchtten zij naar Nis (Servië) (CGVS, p. 13-14). De moeder van mijn verzoekster zei evenwel dat zij de 

dag van de verkrachtingspoging beslisten naar Servië vluchtten, niet dat zij die dag vertrokken (CGVS 

echtgenote, p. 2). Mijn verzoeker, die toen elf jaar oud was, kon zich zelfs niets van dit incident 

herinneren en had geen weet van eventuele mishandelingen van familieleden tijdens de oorlog in 

Kosovo gezien hij nog te klein was (CGVS E.B. (…), p. 7). 

  

Mijn verzoekers verklaarden dat zij een aantal keer naar Kosovo terugkeerde en dat zij hierbij serieuze 

problemen ondervonden. Zo werden zij door Albanezen uitgescholden en werden zij door Albanezen met 

stokken weggejaagd. Bij dit laatste incident was heel zijn familie, ook zijn echtgenote, aanwezig (CGVS, 

p. 12). De moeder van mijn verzoeker en mijn verzoeker zelf vergisten zich (CGVS echtgenote, p. 2; 

CGVS E. B. (…), p. 3). 

Mijn verzoekers hebben aangetoond dat zij naar aanleiding van deze problemen geen of onafdoende 

beroep kon/zou kunnen doen op de in Kosovo aanwezige autoriteiten. Mijn verzoekers hebben naar 

aanleiding van de door hen beweerde incidenten in Kosovo immers nooit klacht ingediend. Zij deden dit 

niet, omdat zij naar eigen zeggen bang waren om hun problemen te verergeren (CGVS, p. 13). Dit is een 

afdoende uitleg voor dit nalaten. Het is immers precies het gevaar van het indienen van een klacht bij de 

autoriteiten om de nodige bescherming te verkrijgen en geen hulp te krijgen, dat zij het doelwit worden 

van nieuwe problemen . Als de autoriteiten niet ingrijpen, is er een gevoel van straffeloosheid. 

.5. Verschillende gerespecteerde organisaties stellen dat de situatie wat verbeterd is, maar tussen 

theorie en praktijk ligt nog een wereld van verschil. Zo schrijft Amnesty International: 

"Amnesty International roept in een nieuw rapport de Europese Unie op om geen Romazigeuners 

gedwongen terug te sturen naar Kosovo. Ook België heeft met Kosovo een overeenkomst omtrent de 

uitlevering van Roma afgesloten. De Roma hebben in Kosovo nauwelijks rechten, zo stelt Amnesty 

International in een recent rapport. "Roma en andere minderheden komen daar terecht in een situatie 

van geweld en extreme discriminatie", verduidelijkt Lore Van Welden van Amnesty International. "Roma 

hebben in Kosovo heel beperkte toegang tot arbeid, tot educatie, tot gezondheidszorg en tot 

huisvesting." 
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Kosovo heeft onlangs maatregelen getroffen om de reïntegratie van de Roma te verbeteren, maar 

volgens Amnesty International ontbreekt het de overheid aan middelen en politieke wil om dat goed te 

laten verlopen. De helft van de uitgewezen Roma zou Kosovo opnieuw verlaten." 

Human Rights Watch schrijft: 

The 77-page report, “Rights Displaced: Forced returns of Roma, Ashkali and Egyptians from Western 

Europe to Kosovo,” documents the serious human rights problems faced by those who left Kosovo for 

Western Europe but were subsequently sent back. They experience problems getting identity documents 

as well as regaining possession of any property they own. They also have difficulties accessing housing, 

health care, employment, and social welfare services. Many end up in places where they are separated 

from family members. The deportations are especially hard on children, few of whom stay in school due 

to the lack of language skills, curriculum differences, and poverty. "Europe is sending Kosovo's most 

vulnerable people back to discrimination, exclusion, poverty, and displacement," said Wanda 

Troszczynska-van Genderen, Western Balkans researcher at Human Rights Watch. "If Europe 's leaders 

are serious about improving the plight of Roma, Ashkali, and Egyptians, they should suspend the 

deportations to Kosovo and ensure adequate support to those who have already been sent back." 

About 50,000 Roma, most of them Serbian-speaking, and two Albanian-speaking minorities - Ashkali and 

Egyptians, who claim origins in ancient Egypt - have been deported to Kosovo since 1999. The numbers 

look set to rise, with as many as 12,000 people facing deportation from Germany alone. Lack of 

assistance from international donors and the Kosovo government to those who are deported means that 

the burden of helping them once they arrive in Kosovo falls on the Kosovo communities of Roma, 

Ashkali, and Egyptians, the majority of whom live in acute poverty. Kosovo's Roma, Ashkali, and 

Egyptians are historically its poorest and its most economically, politically, and socially marginalized 

minority. In recent years, many have been displaced because of the war, ethnic conflict, extreme poverty, 

and politica! instability. Their numbers decreased from more than 200,000 bef ore the war in 1999 to 

38,000 today. The Roma have often been the targets of violent attacks, spurned by some Kosovo 

Albanians - the largest ethnic group in Kosovo - as "collaborators" with the minority Serb population. 

Some of them have obtained refugee status abroad, while others remain under temporary protection 

mechanisms. While living in Western Europe, Roma, Ashkali, and Egyptians experience living conditions 

that are incomparably better than those in Kosovo. Their children, often bom abroad, learn the language 

and adopt the culture and lifestyle of the host Western European countries. They often grow up not 

speaking their parents' mother tongues. Nevertheless, some who go to other countries fail to obtain 

asylum or their temporary protection expires, exposing them to deportation. Some of the forced returnees 

are unable to obtain Kosovo identity documents and have no Yugoslav or Serbian identity documents 

establishing prior residence in Kosovo, which makes them de facto stateless, often for prolonged periods. 

In April, United Nations Secretary-General Ban Ki-moon criticized the deportations, saying they 

destabilize Kosovo's security situation and exacerbate the problems faced by these minority groups in 

Kosovo. The Council of Europe's human rights commissioner Thomas Hammarberg and the European 

Parliament also have called this year for suspending the returns until conditions improve. 

UN refugee agency guidelines call on countries not to deport Roma and say that Ashkali and Egyptians 

should only be returned after an individual risk assessment and in a phased manner, taking into account 

Kosovo's limited capacity to absorb them. 

"There is a growing consensus that these deportations are putting Roma, Ashkali, and Egyptians at risk 

and making life worse for those already in Kosovo," Troszczynska-van Genderen said. "EU governments' 

responsibilities don 't end at their own borders. They and other donors need to focus on improving 

conditions on the ground rather than sending people back to face despair." 

  

Since  2009,  the Kosovo government has signed readmission agreements with Germany, Belgium,  

France, Switzerland, and Norway, with further agreements being negotiated. Kosovo is keen to 

strengthen its ties with EU and other European countries. These agreements, and the absence of 

screening by Kosovo prior to the forced returns, open the door to ever greater numbers of deportations, 

create a real risk of human rights abuse, and escalate crisis conditions for deportees, their families, and 

the broader Kosovo community. 

The report finds that the Kosovo government contributes to the problems for the returned Roma and 

others by failing to insist that the deporting governments help create adequate conditions in Kosovo for 

those forced to return. Kosovo also has not taken adequate steps to regulate the returns and to assist 

those who return to reintegrate into society. 

A strategy created in 2007 for reintegrating forced and other returnees has not been carried out, and the 

Kosovo government has made little progress on its wider strategy, also designed in 2007, to improve the 

rights of the Roma, Ashkali, and Egyptian communities as a whole. 

The report recommends: 

An immediate moratorium on forced returns until conditions improve; 
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Urgent steps to provide assistance to those who have been returned; 

Full implementation of the Kosovo government's strategies for integrating forced returnees and the 

Roma, Ashkali, and Egyptian communities as a whole. 

Deportations from Germany have proved particularly controversial, with a recent hearing in the German 

Bundestag leading to condemnation of the policy by opposition parties and nongovernmental 

organizations. 

A recent policy shift on deportations to Kosovo by the German state of North Rhine-Westphalia, where 

almost 40 percent of Kosovo Roma, Ashkali, and Egyptians in Germany are living, suggests that reform 

is possible. In September, the state's Interior Ministry issued a decree, which, while stopping short of 

suspending deportations entirely, recognizes the need for special protection of the Kosovo groups, 

requires individual screenings prior to return, and recommends not deporting school-age children." 

Wat betreft de economische situatie, is de toestand zoals verzoekers hebben geschetst. Het 

Commissariaat-generaal bevestigt dat heel wat Roma in Kosovo zich in een moeilijke socio-economische 

situatie bevinden en op meerdere vlakken discriminatie kunnen ondervinden (hoge werkloosheid, 

belemmeringen in de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg ...). Een ernstige beperking van de 

uitoefening van fundamentele grondrechten, in het bijzonder van politieke, sociale (gezondheidszorg, 

onderwijs, sociale zekerheid ... ) en economische rechten, begint voor de RAE vaak met een gebrek aan 

registratie als inwoner van Kosovo en met het daaruit voortvloeiend ontbreken van de nodige 

identiteitsdocumenten. De Kosovaarse overheid is zich hiervan bewust en maar onderneemt geen 

stappen ter eliminatie van dit probleem. Zo schrijft de Heer A. (…): 

"Many in the international peace movement blame the western powers for the violent break-up of former 

Yugoslavia. But Kosovo's independence reveals another dimension of the west's criminal responsibility in 

the destruction and re-colonisation of Eastern Europe since 1989. The newly independent state of 

Kosovo has no economy to speak of, and its poor and undereducated population are dependent on 

remittances from family abroad, smuggling, and foreign aid. Newly-independent Kosovo is Europe's 

poorest country, lts per capita GDP is $1,300), which is about the same as Ghana or Burkina Faso, and 

only one tenth of the leve) in the poorest countries in the European Union, Bulgaria and Romania. 

Kosovo's subsistence economy remained virtually unchanged throughout the eight years of UN rule, and 

the standard of living of its two million people is still lower than before the Serbian government imposed 

central control of the province in 1989. 

How is such crushing poverty possible in the heart of Europe? 

Kosovo was always the poorest part of former Yugoslavia, with a GDP of about 10% of that of Slovenia, 

the richest part of the federation. But Tito's Yugoslav system ensured investments in infrastructure and 

industry, mass education, and the creation of autonomous institutions, all for the first time in Kosovo's 

modern history. In the late 1980s, Serbian nationalist leader Slobodan Milosevic allowed Kosovo's small 

Serbian minority to seize these resources and political power, provoking a massive movement of non-

violent resistance among the Albanian-speaking majority. Albanians were expelled from industrial and 

civil service jobs, and most families survived on a mixture of small-scale agriculture and remittances from 

family members working abroad - mostly in Germany, Switzerland and the USA. The NA TO war against 

Serbia in 1999 destroyed most of the industry and infrastructure, either through bombing, or by looting as 

the Albanian population took their revenge on the Yugoslav regime which had humiliated them. A United 

Nations administration was rapidly put in place, and ran Kosovo as a protectorate of the western powers 

until the declaration of independence in mid-February this year. 

This UN administration completely failed to develop economie activities that would lift the population out 

of poverty. So much western food "aid" was dumped into Kosovo that most of the local farmers went 

bankrupt, and were forced to kill their livestock or abandon their fields. A free trade regime was imposed, 

and the Yugoslav Dinar replaced as legal currency by the German Mark, (Kosovo therefore became a de 

facto part of the Eurozone on 1 January 2002). As a result, Kosovo joined the other EU protectorate, 

Bosnia, as a marginal but easy-to-penetrate market for west European companies, while local companies 

found themselves unable to compete, and separated from their former markets in the rest of former 

Yugoslavia. 

One of the paradoxes of Kosovo's de facto separation from Serbia in 1999 is that - since free trade 

always benefits the strongest at the expense of the weakest - Serbian companies have been able to 

capture a large part of the Kosovo market, even providing the basic foodstuffs which Kosovo used to 

export to Serbia. Serbia is now Kosovo's largest trading partner, while Kosovo has failed to penetrate 

either Serbia or any of the other ex-Yugoslav markets. Kosovo has a disastrous balance of payments; in 

2007, Kosovo imported 1.5 billion euros worth of goods, but exported only about 150 million euros worth. 

While it did little to help the small farmers and workshops that dominate the Kosovo economy, the UN 

administration expended considerable effort on the introduction of a textbook-style neoliberal legal 

system, ensuring that Kosovo's natural resources (coal, lead, zinc, nickel, farmland) and the handful of 

remaining industrial and food-processing companies can be easily acquired by western investors, that 
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civil infrastructure can only be built by public-private partnerships, and that private investors will be able 

to take over the most profitable part of public services like health and education. 

The electricity sector illustrates the economie dilemma facing Kosovo. The territory has persistent power 

cuts and 'brown-outs.' The electric company produces 800 megawatts of electricity each day, about 80 

percent of what is needed. It can't afford to buy more from neighbouring countries, because, during the 

years of conflict and UN administration, almost everybody stopped paying, and many homes and 

business are connected to the power grid illegally. Western advisors have proposed privatising the 

electricity supplier, so that private companies will be responsible for enforcing payment - and for cutting 

off poor people's heat and light. Foreign companies are expected to build a modern coal-fired power 

station in exchange to unlimited access to the estimated 15 billion tons of brown coal lying in the earth 

beneath Kosovo. The EU will help create a regional energy market to swap surpluses (Kosovo could 

import from Balkan countries with hydroelectric power at high season, and export back to them when 

water levels are lower). 

It would be better for Kosovo to build up a state utility, ensuring that non-renewable resources are used 

in the national interest, (The ground is also though to contain 20 billion tons of lead and zinc and 15 

billion tons of nickel). Only a public utility could ensure that the painful move towards enforcement of 

energy bill collection is socially responsible. In private hands, the energy company may provoke a 

massive non-payment campaign, as followed utility privatisations in South Africa and Bolivia. Investors 

are therefore trying to get the government to guarantee payment for minimum supply to local households, 

and to allow the privatised utility to doublé production, but sell all of the extra capacity abroad, effectively 

ignoring the needs of the people who the coal belongs to. 

Having destroyed all forms of Yugoslav state or social ownership, the UN has created a Kosovo state 

administration that lives from import duties, a sales tax, and subsidies from the European Union. 

Independence will allow a merger between the UN and national administrations, but with former UN 

employees (ie most educated Kosovars who can speak English) used to much higher wages than in the 

national administration, their integration is likely to increase the corruption of the civil service, as they try 

desperately to maintain their western lifestyle. 

Regional warlords, bosses of the UCK militia which confronted the Serbs during the NATO war, are 

responsible for the implementation of state functions in most of the territory outside the capital, Prishtina. 

They also control the most lucrative export industries, which are all illegal. Kosovo is part of the main 

transit route for drugs entering the European Union, and is a major element in the trafficking of women 

into the European sex industry - some studies suggest that 30% of trafficked women worldwide are 

controlled by Balkan gangs. Kosovo (and the neighbouring post-Yugoslav state of Montenegro) are also 

the main centres of smuggling of tax-free cigarettes into the EU. As many Kosovars observe cynically, all 

these areas of activity depend on cooperation between Kosovar and Serbian gangs, and show that, at 

the top, there is a willingness to forget the war and work together. 

The central government will try to weaken the warlords by incorporating some militias into a Kosovo 

army, which has already been promised to the US and NATO for any missions abroad. This mercenary 

role (which harks back to the Albanian role within the Ottoman empire) offers the west, particularly the 

USA, a motivated and dependable force of pro-western Moslems, for potential use in Afghanistan, Iraq, 

or in a future move against Iran. 

Meanwhile, the population continues to get by as best it can, in an economy dominated by small-scale 

trading, subsistence agriculture, smuggling and crime. The largest employer is the public sector, the 

private sector consists mainly of shops and most businesses employ only two or three people at 

minimum wage. Remittances from emigrant workers make up about 40% of GDP. One third of Kosovo's 

two million residents are under the age of 14, and the birth rate is the highest in Europe. This means that 

landholdings are getting smaller and smaller, and since the terrain is too hilly for mechanisation, 

productivity is too low to compete with imported - Serbian and EU food products. The Serbian minority in 

Kosovo (about 10% of the total population) is the worst off, because it has lost its former privileges, and 

lacks contacts to Kosovo's new bosses. Many young Serbs have already emigrated to Serbia proper, 

and the remaining population would probably do the same, if they could find a buyer for their farmland. In 

economie terms, the NATO-Serbia war and UN protectorate over Kosovo has meant a decade of 

stagnation. In 1989, the GDP per capita in richest part of Yugoslavia, Slovenia, was 10 time higher than 

in Kosovo. Today Slovenia is part of the EU, with a GDP per capita 16 times higher than Kosovo, and 

five times higher than Serbia. Few voices have been raised against this outrageous failure of the west. 

And yet, Kosovo has a small, but well educated and westernised middle class, based in the civil 

administration set up by the UN mission, and the army of private contractors and "Non-Governmental 

Organisations" which the west used to reorganize the society and provide a social base for its continued 

presence. Profoundly opportunistic, these middle class layers would prefer to work for the foreign donors, 

who pay better and are less violent, but, as independence approached, many have attached themselves 

to one or the other of the warlord factions. Unlike the rest of former Yugoslavia, very few of these NGO 
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activists have tried to organize or represent the disadvantaged majority in society, let alone resist the twin 

predators of neoliberalism and mafia. 

This westernized middle class has had a central role in articulating and transmitting the dominant 

ideology in today's Kosovo, a mixture of neo-liberal obsession with private enterprise, coupled with a 

xenophobic and clannish ultra-nationalism that justifies aggression against Kosovo's national minorities, 

and legitimizes the various illegal traffics. By expelling Albanians from the civil service and socially-

owned enterprises, Serbia's "communist" regime definitively severed Albanian attachment to the social 

benefits of the Yugoslav system, and accelerated a return to pre-WWII self-reliance and clan-based 

solidarity. 

Kosovo nationalism also includes a massive sense of entitlement, with most people believing that the 

European Union should provide massive and indefinite financial support to Kosovo, to make up for its 

failure to protect Kosovars in the past. 

While the EU can be expected to bankroll the Kosovo state in the foreseeable future, this will be 

conditional on the economy remaining open to western investment in land, industry and services, and on 

a partial reduction in smuggling and criminal activities. The EU will also subsidise infrastructure projects 

(there is still no decent road link between landlocked Kosovo and the Albanian port of Durres), but it will 

be difficult for Kosovo firms to win more than a minor share of these contracts. Outside mining and 

electricity production, the only other potential investments are likely to be in the footware and textile 

sectors - Turkish and Greek companies are already investing in neighbouring Albania, and the Kosovo 

government can be expected to set its minimum wage so low as to attract some of this business. East 

European governments are already engaged in a 'race to the bottom,' with successive rounds of cuts to 

tax and business regulations to attract investors. Though it is hard to see how Kosovo can compete with 

neighbouring Macedonia, which offers a 10% flat tax and VAT rate, with generous tax holidays, excellent 

road and rail links to Europe, and lower levels of corruption and extortion. 

While the EU will insist that Kosovo opens its economy to western investment, it will continue to prevent 

legal migration of Kosovars into the EU labour market, creating an explosive social situation for the 

government of the newly-independent country. 

In any case, the economie benefits of integration into the European space will be less than those 

provided to Kosovo during the Yugoslav period, bef ore the International Monetary Fund (IMF) took 

charge of Belgrade's economie policy in the mid80s..." 

.6. Voor wat Servië betreft, kan er vooreerst opgemerkt worden dat zij geen enkel Servisch 

identiteitsdocument neerlegden. Nochtans verbleven zij in Nis sinds 1999 tot aan hun vertrek naar België 

in 2010. Zij verklaarden nooit in Servië geregistreerd te zijn, zelfs niet als ontheemde. Om 

identiteitsdocumenten durfden zij niet te gaan uit angst dat de Serviërs te weten zouden komen dat zij uit 

Pristina komen en dat zij daarom mishandeld zou worden (CGVS, p. 5-8; p. 10-11). Het feit dat mijn 

verzoekers toen zij voor de oorlog in Kosovo een twintigtal dagen naar Bosnië trokken, er zich wél liet 

registreren en dat zij na de oorlog in Kosovo wel degelijk stappen zetten om aan Kosovaarse 

documenten, zoals een identiteitskaart, te geraken, is niet relevant voor de toestand in Servië die totaal 

anders was. In Servië was er voor Kosovaarse Roma een gevaar. Mijn verzoekster verklaarde dat haar 

mijn verzoeker en zijn ouders samen probeerden papieren voor haar te regelen, maar dat dit niet lukte 

(CGVS S. K. (…), p. 4). Ook mijn verzoeker gaf aan dat zij in Nis een aantal keren pogingen ondernam 

om hen in te schrijven (CGVS E. B. (…), p. 4). Zijn broer zoon V. (…) vervolgde dat zij in Servië allemaal 

- behalve hij en zijn echtgenote - een nationaliteitsbewijs in Nis aanvroegen, maar niet kregen. Hij vergist 

zich wanneer hij verklaart dat ze dit ook effectief kregen. Hij kreeg van de administratie in Nis weliswaar 

een geboorteakte, maar hij kreeg geen nationaliteitsbewijs omdat hij niet in het nationaliteitsregister 

ingeschreven zou zijn (CGVS V.B. (…) p. 2-5). 

Zo verklaarden zij op de Dienst Vreemdelingenzaken dat onbekenden kort voor hun terugkeer van Nis 

naar Kosovo hun huis binnenvielen, dat zij uit hun huis gesleurd werd, dat ze hun woning binnengingen 

en dat ze hun familie intussen iets aandeden (CGVS-vragenlijst, vraag 3.6). Op het Commissariaat-

generaal verklaarden zij echter dat zij na dit incident niet meer naar Kosovo gingen (CGVS, p. 15).” 

 

2.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partij: 

 

“Verzoekers menen dat de verwerende partij niet verplicht was om de thans bestreden bevelen om het 

grondgebied te verlaten af te leveren en dat in casu de situatie in Kosovo niet onderzocht werd. Zij 

verwijzen naar hun asielmotieven, naar rapporten van o.a. Amnesty international en Human Right 

Watch en menen dat een terugkeer naar Kosovo of Servië niet mogelijk is. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bevelen om het grondgebied te verlaten de 

redenen bevatten waarom deze werden genomen en gemotiveerd werd op grond van artikel 7, eerste 

lid, 1° van de wet van 15 december 1980. 
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Uit het bestreden bevelen zelf blijkt dat verzoekers niet legaal in het Rijk verblijven. Dit gegeven staat 

ondubbelzinnig vast en blijkt uit de stukken van het administratieve dossier. 

Deze vaststelling, die door verzoekers niet ontkend wordt, volstond om hen een bevel te geven om het 

grondgebied te verlaten. 

  

Het is niet omdat de verwerende partij geen verplichting zou hebben om een bevel om het grondgebied 

te verlaten af te leveren, dat het bestuur niet op wettelijke basis kan beslissen om een dergelijk bevel af 

te geven wanneer er wordt vastgesteld dat verzoekers niet in het bezit zijn van een geldig paspoort met 

geldig visum. 

Er dient te worden opgemerkt dat verwerende partij bij het nemen van de thans bestreden bevelen om 

het grondgebied te verlaten op grond van artikel 7 van de Wet van 15 december 1980 in feite niets 

anders vaststelt dan een situatie die door dat artikel bedoeld wordt en dat de bevelen aan verzoekers 

gegeven worden in uitvoering van het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat geveld 

werd op 02 september 2011, waarbij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan 

verzoekers werd geweigerd. 

Verzoekers stelling dat de situatie in Kosovo niet onderzocht werd is bijgevolg niet ernstig, nu deze 

geanalyseerd werd door de bevoegde asielinstanties. 

De verwerende partij heeft de eer te besluiten dat er een correcte toepassing werd gedaan van artikel 

7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980. 

Verzoekers betwisten het motief in de bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten niet. 

"Voor zover verzoeker de schending van de beginselen van behoorlijk bestuur zou inroepen, stelt de 

Raad vast dat verzoeker nalaat aan te geven welk beginsel van behoorlijk bestuur hij nog geschonden 

acht. Het is niet aan de Raad dit te specificeren (RvS 22 november 2005, nr.151.540)." 

In iedere hypothese kan de uiteenzetting van verzoekers niet leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de 

bestreden beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm 

overtreden, hetzij een overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

Het eerste en enige middel is gegrond.” 

 

2.1.3. De formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van 

de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te 

verweren met de middelen die het recht hem verschaft en verplicht 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 

het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestre-

den beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 7, eerste lid, 1° van de 

vreemdelingenwet en naar het feit dat de Raad op 2 september 2011 zowel de vluchtelingenstatus, als 

de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd heeft, alsook dat verzoekers in het Rijk verblijven zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste documenten. Verzoekers zijn niet in het bezit 

van een geldig paspoort met een geldig visum. Verzoekers maken niet duidelijk op welk punt deze 

motivering hen niet in staat stelt om te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de 

bestreden beslissing is genomen, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de 

formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). Deze motivering, die verzoekers zonder 

meer toelaat kennis te nemen van de motieven in feite en in rechte die de bestreden beslissing 

onderbouwen, is pertinent en draagkrachtig. 

 

In zoverre het de bedoeling is van verzoekers om de schending van de materiële motiveringsplicht aan 

te voeren merkt de Raad vooreerst op dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

tot zijn bevoegdheid behoort om zich bij de beoordeling van de aanvraag om machtiging tot voorlopig 

verblijf in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat het beroep van verzoekers tegen de beslissing 

van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 19 mei 2011 tot weigering van 

de vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd verworpen bij 

arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 2 september 2011 met nummer 66 160. 
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Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt voorts dat deze werd uitgereikt omdat verzoekers in 

het Rijk verblijven zonder houder te zijn van de vereiste documenten. Verzoekers betwisten in hun 

verzoekschrift op geen enkele wijze het motief van de bestreden beslissing dat zij op het ogenblik van 

het nemen van deze beslissing in het Rijk verbleven zonder in het bezit te zijn van een paspoort met 

een geldig visum. Evenmin voegen ze aan hun verzoekschrift hun paspoort met een geldig visum toe. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt ook niet dat verzoekers over een paspoort met een 

geldig visum beschikken. Verzoekers tonen verder niet aan dat er een incorrecte toepassing zou 

gemaakt zijn van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet. Dit gegeven staat ondubbelzinnig 

vast en wordt trouwens ook niet tegengesproken door verzoekers. 

 

Deze vaststellingen volstaan wel degelijk om een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren. In 

casu wordt niets anders vastgesteld dan de situatie bedoeld in artikel 7, 1° van de vreemdelingenwet, 

met name dat de gemachtigde van de minister of de staatssecretaris een bevel om het grondgebied te 

verlaten kan geven wanneer de vreemdeling in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 

van dezelfde wet vereiste documenten, zijnde een geldig paspoort of een daarmee gelijkgestelde reis-

titel, voorzien van een visum of van een visumverklaring, geldig voor België, aangebracht door de 

Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger of door een diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de 

overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt. 

 

Waar verzoekers stellen dat de bestreden beslissingen de toestand in Kosovo niet onderzocht hebben, 

wordt erop gewezen dat de bestreden beslissingen genomen werden nadat het beroep van verzoekers 

tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 19 mei 

2011 tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus 

werd verworpen bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 2 september 2011 met 

nummer 66 160. In dit arrest wordt uitdrukkelijk gesteld: 

 

“Te dezen is dienstig dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de asiel-

aanvraag van verzoekende partijen weigert omdat, voor wat Kosovo betreft, geen geloof kan worden 

gehecht aan hun vluchtmotieven en omdat de algemene situatie er niet van die aard is dat zij op zich 

aanleiding geeft tot het bestaan van vluchtelingenrechtelijke vrees of van een reëel risico zou lopen op 

het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. 

Verzoekende partijen brengen geen enkel concreet element bij dat de desbetreffende vaststellingen 

afdoend weerlegt of er een aannemelijke verklaring voor geeft. 

Verzoekende partijen, die met toepassing van artikel 39/73, § 4 van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen gevraagd hebben om gehoord te worden, beperken er zich ter terechtzitting toe te 

verwijzen naar hun verzoekschrift. 

Verzoekende partijen tonen bijgevolg niet aan dat zij hun land hebben verlaten of dat zij ervan 

verwijderd blijven uit vrees te worden vervolgd in de zin van artikel 48/3 van de voormelde wet, noch dat 

er ernstige redenen bestaan om aan te nemen dat zij, in geval van terugkeer naar hun land, een reëel 

risico lopen op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet.” 

Bijaldien tonen verzoekende partijen evenmin aan dat zij redenen hebben om te vrezen te worden 

vervolgd of dat zij een reëel risico op ernstige schade lopen in geval van terugkeer naar hun land van 

herkomst.”  

 

Bijgevolg hebben zowel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen als de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen verzoekers de subsidiaire bescherming geweigerd.  

 

Artikel 48/4, §2 van de vreemdelingenwet bepaalt dat ernstige schade bestaat uit a) doodstraf of 

executie, b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoekende 

partij in haar land van herkomst of c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als 

gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. 

Vermits deze bepaling de bewoordingen van artikel 3 EVRM herneemt, werd reeds geoordeeld dat de 

verzoekers een schending van artikel 3 EVRM niet hebben aangetoond. Voor zover verzoekers kritiek 

leveren aangaande de beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus en de Raad voor Vreemde-

lingenbetwistingen om een nieuwe beoordeling vragen, merkt de Raad op dat in de huidige procedure 

een nieuwe beoordeling betreffende het al dan niet toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus 

niet tot zijn bevoegdheid behoort, aangezien de Raad in casu in toepassing van artikel 39/2, §2 van de 

vreemdelingenwet optreedt als annulatierechter.  
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Waar verzoekers in hun verzoekschrift verwijzen naar een ongedateerd schrijven van Amnesty Inter-

national, van Human Rights Watch en van een zekere heer A. met betrekking tot de toestand in Kosovo, 

wordt erop gewezen dat verzoekers deze informatie voor het nemen van de bestreden beslissingen niet 

aan de verwerende partij hebben meegedeeld en bijgevolg de verwerende partij niet kunnen verwijten 

hiermee geen rekening te hebben gehouden.  

 

Daarenboven zijn de aan het verzoekschrift toegevoegde rapporten niet van die aard dat ze de vast-

stellingen van de asielinstanties in het concrete geval van verzoekers wijzigen. Voorts doen zij niets af 

aan de toepasselijkheid van artikel 7 van de vreemdelingenwet, dat overigens niet noodzakelijk de 

terugkeer naar Kosovo impliceert.  

 

Verzoekers maken niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste ge-

gevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van bevoegdheid waarover de gemachtigde 

van de bevoegde staatssecretaris beschikt krachtens artikel 7 van de vreemdelingenwet. Een schending 

van materiële motiveringsplicht of van artikel 7 van de vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

Voor het overige laten verzoekers na aan te geven welke andere beginselen van behoorlijk bestuur of 

algemene rechtsbeginselen ze geschonden achten en de wijze weer te geven waarop de bestreden 

beslissing andere beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op de 

schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen 

worden verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78.751). Dit onderdeel van het middel is 

derhalve onontvankelijk. 

 

Voorts kan de verzoekende partij niet dienstig de schending aanvoeren van “het internationaal verdrag 

betreffende de status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951” en “het protocol van 

New-York van 31 januari 1967 betreffende de Status van Vluchtelingen”, daar de bestreden beslissing-

en bevelen om het grondgebied te verlaten uitgaande van de gemachtigde van de staatssecretaris 

betreffen en geen uitstaans hebben met de toekenning van het vluchtelingenstatuut. Daarenboven heeft 

het internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 

1951 geen rechtstreekse werking in de Belgische rechtsorde (RvS 17 maart 2009, nr. 4159 (c)). 

 

Verzoekers blijven voorts in gebreke om op een voor de verwerende partij en de Raad begrijpelijke wijze 

uiteen te zetten op welke wijze artikel 75 van de vreemdelingenwet geschonden is, zodat dit onderdeel 

van het middel bij gebreke aan de vereiste toelichting onontvankelijk is. 

 

Het middel is, zo al ontvankelijk, ongegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien december tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 


