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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 27.414 van 15 mei 2009
in de zaak RvV X / II

In zake: X handelend in eigen naam en in haar hoedanigheid van wettelijk
vertegenwoordigster van haar minderjarige zoon
X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, in eigen naam en in de hoedanigheid van wettelijk
vertegenwoordigster van haar minderjarige zoon X, die verklaart van Marokkaanse
nationaliteit te zijn, op 18 februari 2009 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen
van de beslissingen van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid met
name de beslissing van 19 januari 2009 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten
- Model B en de beslissing van 19 januari 2009 houdende een bevel tot terugbrenging,
beiden aan verzoekster ter kennis gebracht op 19 januari 2009.

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 8 april 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 mei
2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco S. HOOYBERGHS
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat Th. SCHREURS, die loco C.
DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Verzoekster verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn.

Op 7 november 2005 dient verzoekster (en haar zoon) een aanvraag in tot vestiging, in funtie
van hun Nederlandse man/stiefvader.
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Op 7 december 2005 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een
beslissing houdende voorlopig uitstel van de beslissing voor bijkomend onderzoek.

Op 9 januari 2006 overlijdt de Nederlandse echtgenoot van verzoekster.

Op 12 januari 2006 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een
beslissing tot weigering van vestiging zonder bevel om het grondgebied te verlaten ten
aanzien van verzoekster en een beslissing tot weigering van vestiging zonder bevel tot
terugbrenging ten aanzien van haar minderjarige zoon.

Verzoekster dient een verzoek tot herziening in tegen voormelde beslissingen.

Op 8 februari 2006 dient verzoekster een aanvraag in tot machtiging tot verblijf op grond van
het 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).

Op 30 oktober 2007 verklaart de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de
voormelde aanvraag om machtiging tot verblijf van 8 februari 2006 onontvankelijk.

Op 30 mei 2008 dient verzoekster een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) tegen de beslissing van 12 januari 2006
houdende de weigering van vestiging zonder bevel om het grondgebied te verlaten.

Op 16 september 2008 verwerpt de Raad het voormeld beroep bij arrest nr. 15.959.

Op 27 oktober 2008 dient verzoekster een aanvraag in tot machtiging tot verblijf op grond
van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.

Op 5 januari 2009 beslist de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid dat de
bijlage 35 niet meer verlengd mag worden.

Op 19 januari 2009 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid een
beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de eerste bestreden
beslissing die als volgt wordt gemotiveerd:

“(…)
Artikel 7 eerste lid, 2°: verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 van de wet bepaalde
termijn. Het verzoekschrift tot annulatie van de beslissing tot weigering van de vestiging dd.
12.01.2006 werd bij arrest van 16.09.2008 onontvankelijk verklaard.

De aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van art. 9§3 werd op 30.10.2007 onontvankelijk
verklaard.
(…)”

Tevens op 19 januari 2009 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en
asielbeleid een beslissing houdende een bevel tot terugbrenging ten aanzien van de
minderjarige zoon van verzoekster. Dit is de tweede bestreden beslissing die als volgt wordt
gemotiveerd:

“(…)
Artikel 7, eerste lid, 2°: verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 van de wet bepaalde
termijn. Het verzoekschrift tot annulatie van de beslissing tot weigering van vestiging dd. 12.01.2006
werd bij arrest van 16.09.2008 onontvankelijk verklaard.
De aanvraag om machtiging tot verblijf art. 9§3 werd op 30.10.2007 onontvankelijk verklaard.
(…)”
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Op 24 oktober 2008 dient verzoekster een aanvraag in tot machtiging tot verblijf op grond
van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.

2. Rechtspleging

Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad geen gerechtskosten kan opleggen. Het verzoek
daartoe van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de
verzoekende partij, wordt om die reden verworpen.

3. Ontvankelijkheid

De verwerende partij werpt een exceptie van niet ontvankelijkheid op. Zij meent dat
verzoekster het vereiste belang ontbeert bij het door haar ingediende beroep daar een
eventuele nietigverklaring van de bestreden beslissingen geenszins maakt dat verzoekster
niet meer illegaal in het Rijk zou verblijven en bijgevolg geen wijzigingen in haar
verblijfssituatie aanbrengt. De verwerende partij meent dan ook dat de minister na te hebben
vastgesteld dat verzoekster illegaal op het grondgebied verblijft opnieuw een bevel om het
grondgebied te verlaten/ bevel tot terugbrenging zal dienen te geven.

De verzoekster heeft wel degelijk belang, al was het maar omdat eerst na een dergelijk
bevel de procedure van gedwongen verwijdering kan worden ingezet. Het bevel om het
grondgebied te verlaten heeft dus wel rechtsgevolgen. De exceptie dient te worden
verworpen (RvS 28 augustus 2001, nr. 98.533).

4. Onderzoek van het beroep

In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 9 en artikel 9bis van de
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), van de
materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van
behoorlijk bestuur.

Verzoekster verwijst enerzijds naar haar aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van
artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 27 oktober 2008 en naar de motivering van de
eerste en de tweede bestreden beslissing. Verzoekster voert aan dat verwerende partij
nergens in haar motivering heeft verwezen naar de voormelde aanvraag en aldus de
bestreden beslissingen heeft uitgevaardigd alvorens de hangende aanvraag tot machtiging
tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet te onderzoeken. Verzoekster
concludeert hieruit dat verwerende partij geen rekening heeft gehouden met alle
omstandigheden en alle relevante elementen. Anderzijds wijst verzoekster op het feit dat zij
en haar minderjarige zoon reeds 3 jaar legaal op het grondgebied verbleven. Verzoekster
voert aan dat het regularisatiebeleid van verwerende partij toelaat dat aan vreemdelingen die
een asielprocedure van 4 jaar of meer hebben doorlopen een machtiging tot verblijf wordt
toegekend. Verzoekster stelt dat die termijn wordt verkort tot 3 jaar voor gezinnen met
schoolgaande kinderen, wat in casu ook het geval zou zijn. Verzoekster concludeert dat
verwerende partij het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht heeft geschonden.

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd 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 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 (RvS
7 november 2001, nr. 101.624).
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Waar verzoekster in essentie aanvoert dat een verwijderingsmaatregel slechts mogelijk is na
uitspraak over de aanvraag om machtiging tot verblijf, merkt de Raad op dat een aanvraag
om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet hoe dan ook
de uitvoerbaarheid van het thans aangevochten bevel om het grondgebied te verlaten niet
opschort (cf. o.m. RvS 6 april 2000, nr. 86.715; RvS 22 juli 2002, nr. 109.500; RvS 6 februari
2004, nr. 127.903; RvS 3 juni 2004, nr. 132.035; RvS 3 juni 2004, nr. 132.036; RvS 7 januari
2005, nr. 138.946; RvS 20 november 2006, nr. 164.950), of zou verhinderen dat na het
indienen ervan nog een dergelijk bevel aan de vreemdeling wordt gegeven (RvS 3 juni 2004,
nr. 132.036).

Het indienen van een aanvraag op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft
immers geen invloed op de verblijfsstatus van de vreemdeling en verhindert bijgevolg in
principe niet dat ten aanzien van de vreemdeling een verwijderingsmaatregel wordt genomen
(RvS 12 januari 2007, nr. 166.626).

Uit de bovenstaande redenering volgt tevens dat verwerende partij niet diende te motiveren
omtrent de aanvraag om machtiging tot verblijf van 27 oktober 2008.

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende
administratieve overheid de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet
vermelden. Zij dient dus niet “verder” te motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke
motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing
“het waarom” of “uitleg” dient te vermelden.

Verzoekster voert in haar repliekmemorie aan dat het standpunt van verwerende partij -dat
zij niet diende te motiveren omtrent de aanvraag om machtiging tot verblijf- niet in
overeenstemming is met de motivering van de bestreden beslissingen waar wel wordt
verwezen naar een eerdere aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, §3 van
de Vreemdelingenwet.

De Raad stelt inderdaad vast dat de bestreden beslissingen verwijzen naar de beslissing van
30 oktober 2007 waarbij de aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van artikel 9, §3 van
de Vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard, doch wijst erop dat dit motief niets
anders is dan een overtollig motief zodat de eventuele gegrondheid van de kritiek niet kan
leiden tot de onwettigheid van de bestreden beslissingen.

De bestreden beslissingen moeten duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond
waarvan deze werden genomen.

De bestreden beslissingen geven duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan
ze zijn genomen. In de motivering van de bestreden beslissingen wordt immers verwezen
naar de toepasselijke rechtsregel en naar het gegeven dat verzoekster en haar zoon langer
in het Rijk verblijven dan de overeenkomstig artikel 6 van de wet bepaalde termijn.
Verzoekster maakt op geen enkele wijze aannemelijk dat zij momenteel over enige
verblijfstitel beschikt, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat bovenstaande motivering niet
correct is.

In zoverre verzoekster verwijst naar het nieuwe regeerakkoord en meent dat ze in
aanmerking kan komen voor een regularisatie, merkt de Raad op dat dit een argument is ten
aanzien van de beslissing om machtiging tot verblijf, doch dat dit argument niet dienstaig kan
worden aangevoerd tegen de bestreden beslissingen.

Waar verzoekster meent dat het bestuur het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden heeft, wijst
de Raad erop dat dit beginsel inhoudt dat de gemachtigde van de minister van Migratie- en
asielbeleid zijn beslissing zorgvuldig dient voor te bereiden en te stoelen op een correcte
feitenvinding. Verzoekster maakt niet aannemelijk, zoals blijkt uit wat voorafgaat, dat de
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gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid bij het nemen van de bestreden
beslissingen niet uitging van een correcte feitenvinding of dat laatstgenoemde onzorgvuldig
was bij de voorbereiding van de beslissingen. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet
geschonden.

Verzoekster maakt niet aannemelijk dat er sprake is van een schending van artikel 9 van de
Vreemdelingenwet en van het artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Een schending van de
materiële motiveringsplicht wordt evenmin aangetoond.

Het eerste middel is in ongegrond.

In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van artikel 3 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955
(hierna: EVRM), van artikel 22bis van de Grondwet en van artikel 28 van het Internationaal
Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen te New York op 20 november 1989
en goedgekeurd bij wet van 25 november 1991 (hierna: het Kinderrechtenverdrag).

Verzoekster voert aan dat haar minderjarige zoon meer dan 3 jaar legaal in België verblijft en
dat de uitvoering van de tweede bestreden beslissing in hoofde van haar zoon betekent dat
hij een schooljaar zal verliezen en hij zal gedwongen worden onderwijs te lopen in een taal
die niet zijn moedertaal is waardoor hij achterstand zal oplopen in zijn ontwikkeling.
Verzoekster argumenteert dat dit een onmenselijke of vernederende behandeling uitmaakt in
de zin van artikel 3 van het EVRM. Aangezien artikel 22bis van de Grondwet stelt dat elk
kind recht heeft op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen, acht
verzoekster dat dit artikel door het nemen van de tweede bestreden beslissing geschonden
is. Verzoekster poneert dat verwerende partij het recht op onderwijs niet respecteert en dat
zij niet het belang van het kind als eerste overweging heeft genomen bij het nemen van de
tweede bestreden beslissing. Bijgevolg stelt verzoekster dat het Kinderrechtenverdrag werd
geschonden.

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM, wijst de Raad erop dat
artikel 3 van het EVRM vereist dat verzoekster doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige
gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij of haar zoon in het land waarnaar zij/hij kan
worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of
mensonterende behandeling. De bescherming verleend via artikel 3 van het EVRM zal
immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing vinden. Degene die aanvoert dat hij een
dergelijk risico loopt, moet zijn beweringen staven met een begin van bewijs. Inzonderheid
volstaat een blote bewering of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich niet
om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. Verzoekster dient haar beweringen
te staven met een begin van bewijs. Verzoekster poneert dat haar zoon een achterstand in
zijn ontwikkeling zal oplopen omdat hij onderwijs zal moeten volgen in een andere taal.
Vooreerst dient te worden vastgesteld dat verzoekster op geen enkele wijze haar loutere
bewering staaft. Uit het feit dat haar zoon onderwijs in een ander taal zal moeten volgen, kan
niet zonder meer worden aangenomen dat haar minderjarige zoon hierdoor een achterstand
zou oplopen in zijn ontwikkeling. Bovendien heeft dit bevel om het grondgebied te verlaten
niet tot gevolg dat verzoekster en/of haar zoon het Belgisch grondgebied nooit meer mogen
betreden. Zij dienen er enkel voor te zorgen dat zij in regel zijn met de wettelijke bepalingen
m.a.w. dat zij over geldige binnenkomstdocumenten beschikken. Verzoekster zou ook een
aanvraag om machtiging tot verblijf voor haar zoon kunnen indienen met het oog op het
verderzetten van zijn studies. Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt niet
aangetoond.

In zoverre verzoekster elementen aanvoert in de zin van haar aanvraag om machtiging tot
verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet wijst de Raad erop dat dit punt
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van kritiek samen valt met de in het eerste middel besproken grief betreffende de schending
van de materiële motiveringsplicht.

De Raad wijst erop dat voor wat betreft de aangevoerde schending van artikel 28 van het
Kinderrechtenverdrag, dit artikel wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft,
op zichzelf niet volstaat om toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het
oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepaling is geen
duidelijke en juridisch volledige bepaling die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of
een strikt omschreven plicht om op een welbepaalde wijze te handelen, oplegt. Aan deze
bepalingen moet derhalve een directe werking worden ontzegd. Verzoekster kan de
rechtstreekse schending van dit artikel van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig inroepen.

In zoverre verzoekster zich beroept op artikel 22bis van de Grondwet is uit bovenvermelde
bespreking reeds gebleken dat uit het feit dat haar zoon onderwijs in een ander taal zal
moeten volgen niet zonder meer kan worden aangenomen dat haar minderjarige zoon
hierdoor een achterstand zou oplopen in zijn ontwikkeling. Een schending van artikel 22bis
van de Grondwet kan dan ook niet worden weerhouden.

Het tweede middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien mei tweeduizend en negen
door:

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

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS J. CAMU


