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nr. 197 413 van 3 januari 2018

in de zaak RvV X / IX

In zake: X

Gekozen woonplaats: Op haar gekozen woonplaats bij

advocaat Sam Huysentruyt

Ezelstraat 25

8000 Brugge

tegen:

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

en Administratieve Vereenvoudiging.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ecuadoriaanse nationaliteit te zijn, op 2 januari 2018

heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten

met vasthouding met het oog op verwijdering van 20 december 2017 (bijlage 13septies).

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.

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 2 januari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 januari 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES.

Gehoord de opmerkingen van advocaat Sam Huysentruyt, die verschijnt voor de verzoekende partij en

van advocaat Marco Dubois, die loco advocaat Edda Matterne verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Op 20 december 2017 neemt de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies).
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Dit is thans de bestreden beslissing, die op 21 december aan verzoeker werd betekend.

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat,

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen.

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, slechts tot de

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld.

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter

In casu bevindt verzoeker zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van

de Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering op grond van

artikel 39/82 §4, tweede lid van de Vreemdelingenwet wettelijk vermoed. Het uiterst dringende karakter

van de vordering staat in casu vast en wordt niet betwist door verweerder.

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan.

2.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618).

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de

nietigverklaring van de bestreden beslissing.

Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer

duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een dergelijke bepaling van het EVRM heeft

willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de

door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan

tot een beoordeling van de verdedigbare grief.

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden.

De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en

Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 
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De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk,

§ 113).

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid van de Vreemdelingenwet een zorgvuldig en

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden

beslissing de verzoekster zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van

de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15,

tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

vrijheden.

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM Hij wijst erop dat

een verwijdering naar Ecuador de voormelde bepaling schendt omdat hij er al sinds 18 jaar niet meer

zou verblijven. Hij stelt reeds jaren in Spanje te verblijven samen met zijn zus op hetzelfde adres. Hij

legt dienaangaande verschillende documenten voor waarvan hij zegt dat het gaat om een uittreksel van

het gemeentelijk register van Alcorcón, een kopie van een Spaans paspoort en een gezondheidskaart.

Ook van zijn zus zou hij een Spaans paspoort voorleggen. Bijgevolg zou het bevel om naar Ecuador af

te reizen verzoeker uit zijn gewoonlijke omgeving rukken. Verzoeker zou Spanje immers kortstondig

hebben verlaten voor familiebezoek van zijn neef. De weinige familie die verzoeker nog zou resten zou

niet wonen in Quito maar op het platteland. Door zijn zwakke economische situatie zou verzoeker in

moeilijkheden verkeren om zijn familie nog terug te vinden. Niet alleen het recht op zijn privé- en

familieleven zou geschonden zijn, maar ook dat van zijn familie in Spanje.

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:

‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn

correspondentie.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.’

Hoewel deze bepaling geen uitdrukkelijke procedurele waarborgen bevat, stelt het Europees Hof voor

de Rechten van de Mens dat de besluitvormingsprocedure die leidt tot maatregelen die een inmenging

uitmaken op het privé- en gezinsleven, billijk moet verlopen en op passende wijze rekening moet

houden met de belangen die door artikel 8 van het EVRM worden gevrijwaard. Dit geldt zowel voor

situaties van een weigering van voortgezet verblijf (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland,

par. 66) als voor situaties van een eerste toelating tot verblijf (EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09,

Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr; 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68).
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Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met louter goede wil of

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds, dat dit artikel

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210 029), is het de

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten

hebben.

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna verkort het EHRM) volgt

dat bij de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op

eerbiediging van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang

van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving

bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij

moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden

betrokken.

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad

na of de gemachtigde alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft

betrokken en, indien dit het geval is, of de gemachtigde zich niet ten onrechte op het standpunt heeft

gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van een

vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins/ privé-leven hier te lande en anderzijds het

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het

handhaven van de openbare orde.

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt

vooreerst het bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven dat beschermingswaardig is onder

artikel 8 van het EVRM.

De Raad kijkt in eerste instantie na of verzoeker een privé- en/of familie- en gezinsleven aanvoert in de

zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd op het recht op respect voor

het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissing.

De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het begin

van bewijs aan te brengen van een privéleven en een familie- en gezinsleven in de zin van artikel 8

EVRM waarop zij zich beroept. Dit begin van bewijs dient voldoende nauwkeurige te zijn met

inachtneming van de omstandigheden van de zaak.

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM

benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er

een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27

augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er sprake kan zijn van een privéleven, is

ook een feitenkwestie.

De Raad stelt vast dat verzoeker een alleenstaande jongeman is van 33 jaar. Hij verklaart wel in België

een neef te hebben die hij bezoekt, maar ontwikkelt zijn betoog aangaande zijn gezinsleven ten aanzien

van zijn familieleden in Spanje. Aangezien het bestreden bevel ook van toepassing is op het

grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, dient artikel 8 van het EVRM

ook ten aanzien van Spanje onderzocht te worden. Uit de voorgelegde stukken blijkt dat verzoeker een

recent stuk voorlegt van 26 december 2017 van de gemeente Alcorcón (Madrid) waaruit blijkt dat hij

sinds 2014 is ingeschreven op een bepaald adres dat overeenstemt met het adres dat blijkt uit de

“documento nacional do identida” van ene T.G.L.G.. Verzoeker stelt dat T.G.L.G. zijn zus is. De

achternaam stemt overeen met die van verzoeker. Er ligt ook een gezondheidskaart voor op naam van

verzoeker en een zeer slecht leesbare kopie van een “permiso de residencia” op naam van verzoeker

waarvan niet kan afgeleid worden of deze nog geldig is. De kopie met nummer 3, die volgens de

inventaris ook een uittreksel uit het gemeentelijk register van Alcorcón zou zijn, is geheel onleesbaar.
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Wat het familieleven betreft met zijn voorgehouden zus, merkt de Raad op dat uit de rechtspraak van

het EHRM blijkt dat hoewel de gezinsband tussen echtgenoten en partners, alsook tussen ouders en

minderjarige kinderen verondersteld wordt, dit niet geldt in de relatie tussen ouders en meerderjarige

kinderen of tussen meerderjarige verwanten onderling. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat de

relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen of tussen meerderjarige verwanten enkel beschermd

wordt door artikel 8 van het EVRM indien het bestaan van bijkomende elementen van afhankelijkheid,

andere dan de normale affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, §

33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59).

In casu kan geen bijkomende band van afhankelijkheid worden aangenomen, omdat het enkel verblijven

op hetzelfde adres hier niet voor volstaat. Een beschermingswaardige familiale relatie van verzoeker in

Spanje in de zin van artikel 8 van het EVRM blijkt niet.

Ook wat betreft het aangevoerde privéleven toont verzoeker niet aan dat hij effectief sinds zeer lang in

Spanje verblijft en/of er een verblijfsrecht heeft. De inschrijving in de gemeente Alcorcón, die blijkt uit

stuk 4, dateert van 2014. Uit de “permisio de residencia” van verzoeker kan geen enkele leesbare datum

worden opgemaakt. Bijgevolg neemt de Raad niet aan dat een eventuele verwijdering naar Ecuador

voor verzoeker een schending uitmaakt van een beschermingswaardig privéleven in Spanje in de zin

van artikel 8 van het EVRM.

Het eerste middel is niet ernstig.

In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van de hoorplicht, zoals neergelegd in artikel 41

van het Handvest van de grondrechten. Volgens verzoeker is het thans bestreden bevel (gepaard

gaande met een inreisverbod) een nadelige maatregel zodat hij op evenredige wijze diende gehoord te

worden. Verzoeker is het niet eens met het motief dat verzoeker geen gekend of vast verblijfsadres

heeft, terwijl hij nochtans is ingeschreven in het gemeentelijk register van Alcorcón. Indien hij zou

gehoord zijn, dan was de gemachtigde tot de vaststelling gekomen dat verzoeker wel beschikt over een

gekende en vaste verblijfplaats.

De Raad erkent dat het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten een bezwarend besluit betreft

dat de belangen van betrokken vreemdeling ongunstig kan beïnvloeden. Bovendien is een bevel om het

grondgebied te verlaten een verwijderingsmaatregel in de zin van artikel 6 van de Richtlijn 2008/115/EG

van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun

grondgebied verblijven ( de Terugkeerrichtlijn), dus is het Unierecht, en derhalve ook het hoorrecht als

algemeen beginsel van Unierecht kaderend binnen de rechten van verdediging, van toepassing.

Vooreerst stelt de Raad vast dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker werd gehoord blijkens

het administratief verslag van 20 december 2017 van de federale politie. Tijdens dit gehoor heeft

verzoeker ook kenbaar gemaakt dat hij ingeschreven is in Spanje en over een Spaanse werkvergunning

zou beschikken. Dit gegeven is ook in de bestreden beslissing betrokken nu duidelijk blijkt dat de

gemachtigde bereid is een terugkeer naar Spanje te organiseren indien dit mogelijk is. Verzoeker kon

echter enkel een Ecuadoriaans paspoort voorleggen. In het verzoekschrift verklaart verzoeker dat hij op

dat ogenblik niet meer in het bezit was van zijn Spaanse verblijfspapieren omdat hij die eerder deze

maand is verloren. Hij zou dit gemeld hebben aan het politiecommissariaat van Ukkel en Sint-Gillis maar

hiervan zou nooit een schriftelijk bewijs zijn overgemaakt. De Raad kan enkel vaststellen dat inderdaad

van dit eventuele verlies van de originele Spaanse stukken geen begin van bewijs voorligt. Ter zitting

gevraagd naar de eventuele reden waarom de politie van Ukkel en Sint-Gillis zou geweigerd hebben

een schriftelijk bewijs op te maken, verklaart de raadsman dat verzoeker aan deze politiediensten zou

gevraagd hebben een vervangend document op te maken en dat dit volgens de politiediensten niet

mogelijk was. De Raad stelt evenwel vast dat er een verschil is tussen het vaststellen van een verlies

van verblijfsdocumenten of het opmaken van een vervangend Spaans document. Het klinkt geheel

redelijk dat de politie te Ukkel en Sint-Gillis geen vervangend document kon verschaffen voor Spaanse

documenten.

Waar verzoeker nog wijst op de zin “betrokkene heeft geen gekend adres of vast verblijfsadres/weigert

zijn adres door te geven aan de autoriteiten” heeft dit geen betrekking op zijn verblijf in Spanje, maar op

een verblijfsadres in België ter ondersteuning van het motief dat er volgens de gemachtigde een risico

op onderduiken bestaat. Het eventueel verder kunnen duiden van zijn verblijfssituatie in Spanje zou op

dit motief dus geen invloed gehad hebben.
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De Raad is van oordeel dat verzoeker in casu de gelegenheid heeft gehad om zijn opmerkingen

kenbaar te maken voordat het bevel werd genomen. De gemachtigde was hierdoor in staat naar

behoren rekening te houden met alle relevante elementen. (HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé,

§ 49 en HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 37).

Een schending van het hoorrecht blijkt prima facie niet.

Het tweede middel is niet ernstig.

In het derde middel voert verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht. Na een

theoretische toelichting van de materiële motiveringsplicht wijst verzoeker op het bepaalde in artikel 7,

alinea 1, 1° van de Vreemdelingenwet. Verzoeker komt terug op zijn betoog dat hij wel degelijk beschikt

over geldige verblijfsdocumenten voor Spanje, maar dat hij die was verloren en nog niet in de

mogelijkheid was om die te recupereren. Uit de stukken zou blijken dat verzoeker legaal in Spanje

verblijft. Verzoeker is van oordeel dat de gemachtigde onderzoek had kunnen doen naar die

verblijfsdocumenten bij de Spaanse overheid of zelfs de afgifte van nieuwe verblijfsdocumenten had

kunnen vragen. De beslissing zou steunen op foute veronderstellingen en daarom niet geldig

gemotiveerd zijn. In het vijfde middel voert verzoeker de schending aan van het

zorgvuldigheidsbeginsel. Ook bij de toelichting van dit middel meent verzoeker dat de gemachtigde niet

alle relevante feiten zorgvuldig heeft vastgesteld of er niet op zorgvuldige wijze rekening mee heeft

gehouden. Er zou niet onderzocht zijn of verzoeker een verblijfplaats heeft in een land dat behoort tot

het Schengenacquis terwijl zijn vaste verblijfplaats Spanje is.

Beide middelen worden door hun overlappende toelichting samen behandeld.

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad

om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar

beoordeling 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.

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS,

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS, 14 februari 2006, nr. 154.954). Het beginsel impliceert dat de

overheid met alle dienstige stukken rekening moet houden.

De Raad volgt verzoeker niet in zijn betoog dat voldoende is aangetoond dat hij legaal in Spanje verblijft

omdat op de voorgelegde kopie van de verblijfsvergunning geen enkele datum leesbaar is. Het feit dat

er een kopie van een gezondheidskaart en van een recent document van de gemeente Alcorcón

voorligt, toont weliswaar aan dat verzoeker duidelijk banden heeft met Spanje en er feitelijk recent heeft

verbleven, maar niet dat hij nog een geldig verblijfsdocument heeft nu juist dat document geen leesbare

datum bevat. Bovendien blijkt uit het administratief dossier dat een vorige raadsvrouw van verzoeker

ook recent een document heeft overgemaakt aan de gemachtigde dat ze omschrijft als een oproeping

om de verblijfskaart te vernieuwen, wat laat vermoeden dat deze dus vervallen is. Er blijkt eveneens uit

het dossier dat de gemachtigde de overdracht naar Spanje heeft onderzocht, maar dat hiervoor een

geldig Ecuadoriaans paspoort en een geldige Spaanse verblijfskaart moesten voorgelegd worden en dat

dit laatste ontbrak. Uit die verschillende stukken in het administratief dossier blijkt dat de gemachtigde

wel zou willen overbrengen naar Spanje, maar dat dit onmogelijk bleek. Er kan geenszins van de

gemachtigde verwacht worden, dat hij dan zelf bij de Spaanse vertegenwoordiging in ons land de afgifte

van nieuwe verblijfsdocumenten voor verzoeker had moeten vragen. Het kwam verzoeker toe

voorafgaandelijk aan zijn komst naar België de zorgvuldigheid aan de dag te leggen over een geldig

verblijfsdocument in Spanje te beschikken en gevolg te geven aan de oproep de verblijfskaart te

vernieuwen. Of indien er inderdaad sprake zou zijn van verlies van deze geldige documenten, hiervan

aangifte te doen om een begin van bewijs hiervan te kunnen voorleggen in geval van controle.

De Raad neemt niet aan dat de bestreden beslissing steunt op foute veronderstellingen die niet zijn

aangetoond, zoals verzoeker aanvoert. Evenmin blijkt prima facie een onzorgvuldig handelen in hoofde

van de gemachtigde.



RvV X - Pagina 7

Bijkomend blijkt dat het bestreden bevel steunt op twee motieven die elk afzonderlijk het bestreden

bevel kunnen dragen. Naast de vaststelling dat verzoeker niet de vereiste documenten kan voorleggen,

stelde de gemachtigde eveneens vast dat verzoeker een beroepsbedrijvigheid uitoefende zonder in het

bezit te zijn van de vereiste machtiging, met andere woorden verzoeker werd betrapt op zwart werk en

betwist dit feit niet.

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt prima facie

niet.

Het derde en vijfde middel zijn prima facie niet ernstig.

In het vierde middel voert verzoeker de schending aan van de formele motiveringsplicht. Verzoeker is

van oordeel dat de motieven niet afdoende zijn. Hij acht de motieven met betrekking tot de vaststelling

dat verzoeker niet over de vereiste documenten beschikt en werd betrapt op zwartwerk een loutere

stijlformule. Hij wijst erop dat de concrete feiten die voorafgaan aan het proces-verbaal van zwartwerk

niet weergegeven zijn. Daarom zoude de motieven niet concreet genoeg zijn.

De Raad volgt verzoeker niet dat verdere motieven, of de motieven van de motieven, hadden moeten

weergegeven worden. Het doel van de formele motiveringsplicht houdt in dat de bestuurde kennis heeft

van de redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen,

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij

beschikt.

Zowel het feit dat verzoeker niet over de vereiste documenten beschikt als het feit dat verzoeker betrapt

is op zwartwerk vinden steun in het administratief dossier en geven verzoeker voldoende inzicht in de

redenen waarom de gemachtigde het bevel heeft genomen. Uit het verzoekschrift blijkt eveneens dat

verzoeker deze motieven duidelijk heeft begrepen en hiertegen middelen heeft ontwikkeld. De

aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht werd supra reeds besproken.

Een schending van de formele motiveringsplicht blijkt prima facie niet.

Het vierde middel is prima facie niet ernstig.

In het zesde middel voert verzoeker de schending van het redelijkheidsbeginsel aan. Hij meent dat het

bestuur kennelijk onredelijk handelt door hem te verwijderen naar Ecuador gezien hij al 18 jaar in

Spanje zou wonen, dat zijn nieuwe thuis is geworden waar zijn familie en vrienden zouden wonen.

Supra heeft de Raad er reeds op gewezen dat verzoeker weliswaar banden met Spanje heeft

aangetoond, maar geenszins een verblijf van 18 jaar. Er ligt enkel een stuk voor waaruit de Raad een

inschrijving in de gemeente Alcorcón sedert 2014 kan afleiden, alsook dat verzoeker en ene J.G.T.G.

met dezelfde achternaam als verzoeker op eenzelfde adres zijn ingeschreven. Er blijkt echter eveneens

dat de gemachtigde een overbrengen naar Madrid heeft overwogen, maar dat dit niet mogelijk bleek

gezien er geen geldig origineel Spaans verblijfsdocument voorligt. In die omstandigheden kan de Raad

prima facie niet volgen dat het thans bestreden bevel kennelijk onredelijk is.

Een schending van het redelijkheidsbeginsel blijkt prima facie ook niet.

De middelen zijn prima facie niet ernstig.

Verzoeker heeft geen ernstig middel aangebracht. De vaststelling dat er niet voldaan is aan één van de

in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat

om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid af te wijzen.

3. Kosten

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden

getroffen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting opdrie januari tweeduizend achttien door:

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A. DE BONDT, Toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

A. DE BONDT A. MAES


