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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 13.615 van 2 juli 2008
in de zaak RvV X II

In zake:  X
 Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Zambiaanse nationaliteit te zijn, op 15 april
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 28 februari 2008 waarbij de
aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard en van de beslissing van
de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van dezelfde datum tot afgifte van
een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).

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 21 mei 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 juni
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. STESSENS, die verschijnt voor de verzoekende
partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

1.1. Verzoekster diende, bij schrijven gedateerd op 9 januari 2008, een aanvraag in om, in
toepassing van artikel 9bis 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), tot een verblijf gemachtigd te worden.
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1.2. Op 28 februari 2008 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing houdende de onontvankelijkverklaring van de aanvraag om machtiging tot verblijf
en de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.

De eerste beslissing, die op 17 maart 2008 ter kennis werd gebracht aan verzoekster, is
gemotiveerd als volgt:

“(…)
De aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend (…) in toepassing van art 9 bis van de wet van
15/12/1980 gewijzigd door de wet van 15.09.2006 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is onontvankelijk .

MOTIVERING:

De buitengewone omstandigheden, bedoeld bij art 9bis, zijn deze die verzoeker verhinderen de aanvraag
in te dienen bij de daartoe bevoegde diplomatieke vertegenwoordiging.
Echter, de motieven die betrokkene inroept, te weten: samenwoonst met de Belgische partner is geen
buitengewone omstandigheid die de aanvraag in België kan rechtvaardigen.
Een tijdelijke scheiding van de partner kan betrokkene niet verhinderen de aanvraag in te dienen in het
land van herkomst conform art 9&2 van de wet van 15/12/1980.

Bijgevolg dient de vreemdeling:

gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten hem op heden betekend
(…)”.

De tweede bestreden beslissing, die evenzeer op 17 maart 2008 ter kennis werd gebracht
aan verzoekster, luidt als volgt:

“(…)
Art. 7, al 1, 2de, verblijft langer in het Rijk dan overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn.
Aankomstverklaring verstreken sinds 12/1/08.
(…)”

Dit zijn de bestreden beslissingen.

2. Over de rechtspleging.

De procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn vooralsnog kosteloos,
zodat geen gevolg kan verleend worden aan de vraag van verzoekster om verweerder te
veroordelen tot de kosten van het geding.

3. Onderzoek van het beroep.

3.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 62 van de
Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van
het motiveringsbeginsel.

Er dient te worden gesteld dat artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de
administratieve beslissingen met redenen worden omkleed en de artikelen 2 en 3 van de wet
van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden
gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden
die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn. Deze
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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
deze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te
stellen waarover hij beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van
29 juli 1991, impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn
aan het gewicht van de genomen beslissing. De Raad stelt vast dat de bestreden
beslissingen duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan zij zijn
genomen. In de motivering van de eerste bestreden beslissing wordt, met verwijzing naar
artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, vastgesteld dat de door verzoekster aangehaalde
elementen geen buitengewone omstandigheden vormen die verklaren waarom zij haar
aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure, namelijk via
de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor haar verblijfplaats of plaats van oponthoud in
het buitenland. Er wordt tevens toegelicht waarom de door verzoekster aangebrachte
gegevens niet weerhouden worden als buitengewone omstandigheden. In de tweede
bestreden beslissing wordt, onder verwijzing naar artikel 7, eerste lid, 2°, van de
Vreemdelingenwet, uitdrukkelijk gesteld dat verzoekster langer in het Rijk verblijft dan de
overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat zij deze
termijn niet overschreden heeft. Daarnaast wordt toegelicht dat de aankomstverklaring sinds
12 januari 2008 is verstreken. De Raad besluit derhalve dat verzoekster niet duidelijk maakt
op welk punt deze motiveringen haar niet in staat stellen te begrijpen op welke juridische en
feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat hierdoor
niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (R.v.St., nr. 105.103, 26
maart 2002).

3.2. Waar verzoekster aanvoert dat de bestreden beslissingen steunen op onjuiste feitelijke
gegevens en verweerder niet tot de gemaakte beslissingen kon komen, voert zij een
schending aan van de materiële motiveringsplicht.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële
motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de
administratieve overheid. De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel
bevoegd om 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
onredelijk tot haar besluit is gekomen (R.v.St., nr. 101.624, 7 december 2001).

Verzoekster betoogt dat zij op de datum van de indiening van haar aanvraag om tot een
verblijf gemachtigd te worden in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet legaal
in het land verbleef en dat aangezien zij de verblijfsmachtiging aanvroeg tijdens de
geldigheidsduur van haar toeristenvisum zij geen buitengewone omstandigheden diende aan
te tonen. In haar repliekmemorie verduidelijkt verzoekster dat de omzendbrief van 30
september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging op basis van
samenwoonst in het kader van een duurzame relatie (hierna: de omzendbrief van 30
september 1997) bevestigt dat buitengewone omstandigheden niet dienen te worden
aangetoond indien de vreemde partner reeds gemachtigd is tot verblijf in België. Zij stelt
voorts dat de omzendbrief van 19 februari 2003 over de toepassing van artikel 9, derde 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 omzendbrief van 19 februari 2003)
evenzeer voorziet dat geen buitengewone omstandigheden moeten worden aangetoond.

De Raad merkt op dat een omzendbrief niet kan afwijken van een duidelijke wetsbepaling
(R.v.St., nr. 103.532, 13 februari 2002) en dat artikel 9bis van de Vreemdelingenwet
uitdrukkelijk voorziet dat buitengewone omstandigheden dienen te worden aangetoond
teneinde toe te laten dat een machtiging tot verblijf wordt aangevraagd bij de burgemeester
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van de verblijfplaats van de aanvrager. Verzoekster blijft in gebreke de specifieke
wetsbepaling of hogere rechtsnorm aan te brengen die zou bepalen dat de door de wetgever
in artikel 9bis van de Vreemdelingenwet gestelde voorwaarde in haar geval niet van
toepassing zou zijn.

Ten overvloede merkt de Raad nog op dat de omzendbrief van 30 september 1997 betrekking
heeft op de toepassing van het artikel 9, derde lid, van de Vreemdelingenwet en verzoekster
nalaat de bepaling aan te duiden waaruit expliciet blijkt dat deze omzendbrief van toepassing
is op aanvragen die overeenkomstig het nieuwe artikel 9bis van de Vreemdelingenwet worden
ingediend. Daarenboven moet nog worden vastgesteld dat in de omzendbrief van 30
september 1997 enkel wordt geduid dat indien de vreemde partner reeds gemachtigd is tot
een verblijf in België, de aanvraag, overeenkomstig het artikel 9, derde lid, van de
Vreemdelingenwet, kan ingediend worden in België. Er wordt evenwel niet gesteld dat
wanneer een beroep wordt gedaan op deze bepaling er geen buitengewone omstandigheden
dienen aangetoond te worden. In de mate dat verzoekster verwijst naar de omzendbrief van
19 februari 2003 moet worden benadrukt dat deze omzendbrief werd opgeheven door de
omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het
verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september
2006 en dus niet meer dienstig kan worden aangevoerd.

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt.

Verzoekster heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee juli tweeduizend acht door:

dhr. G. DE BOECK,  wnd. kamervoorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. I. CORNELIS,  toegevoegd griffier.

De griffier,  De voorzitter,

 I. CORNELIS. G. DE BOECK.


