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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 27.417 van 15 mei 2009
in de zaak RvV X / II

In zake: 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, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 24 februari
2009 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 8 februari 2009 houdende het
bevel om het grondgebied te verlaten, hem ter kennis gebracht diezelfde dag.

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 H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat K.
BLOMME verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat Th. SCHREURS, die loco
advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Verzoeker verklaart van Albanese nationaliteit te zijn.

Op 8 februari 2009 wordt verzoeker aangetroffen in illegaal verblijf.

Op 8 februari 2009 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid een
beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing
die als volgt gemotiveerd wordt:

“(…)
REDEN VAN DE BESLISSING:
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Artikel 7, eerste lid, 1°: hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de vereiste documenten: de
betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.
(…)”

2. Rechtspleging

De procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn vooralsnog kosteloos,
zodat geen gevolg kan verleend worden aan de vraag van de gedingvoerende partijen om de
kosten van het geding ten laste te leggen van de verzoekende partij/verwerende partij.

3. Ontvankelijkheid

De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op wegens een gebrek aan
belang, daar de eventuele nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te verlaten
geen gevolgen zal hebben op de illegale verblijfstoestand van verzoeker.

Verzoeker 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 (RvS 28 augustus 2001, nr. 98.533).

De exceptie dient te worden verworpen.

4. Onderzoek van het beroep

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 52, §1 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), alsook een schending van
de materiële motiveringsplicht.

Verzoeker is van mening dat de bestreden beslissing elke draagkrachtige motivering
ontbeert. Na citeren van de motieven van de bestreden beslissing stelt verzoeker dat het
duidelijk is dat dergelijke motivering geenszins draagkrachtig kan zijn, temeer duidelijk
gebleken is dat zijn broer wel alle nodige documenten heeft en hij tevens stelde het nodige te
zullen doen om alsnog een procedure tot regularisatie in te dienen en zo ten spoedigste
eveneens alle documenten te bekomen.

Vervolgens stelt verzoeker dat de materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing
gesteund is op voldoende draagkrachtige motieven en verwijst hij hierbij naar rechtsleer
dienaangaande. Verzoeker is van mening dat dit in casu niet het geval is en dat er van een
administratieve jurisdictie verwacht mag worden dat er niet op een vage en algemene wijze
geantwoord wordt en dat alle argumenten en elementen in overweging worden genomen. Hij
vervolgt dat er kan en mag verwacht worden dat zij een duidelijk onderscheiden
administratieve beslissing niet zomaar met een verwijzing naar een formeel verstrijken van
de geldigheidsdatum van een visum doch zeer duidelijk de argumentatie dient aan te geven
waarom betrokkene geen geldig visum meer zou kunnen bekomen, temeer de uitermate
verstrekkende gevolgen van een bevel om het grondgebied te verlaten.

In zijn repliekmemorie stelt verzoeker nog dat hij er akte van neemt dat de verwerende partij
niet antwoordt op de argumentatie dat er dient uiteengezet te worden door de verwerende
partij waarom hij niet in aanmerking zou komen voor het bekomen van een geldig visum,
zoals hij in het verleden heeft bekomen. Verzoeker volhardt voor het overige.

Wat de aangevoerde schending van artikel 52 van de Vreemdelingenwet betreft, wijst de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen erop dat verzoeker de schending van dit artikel niet
dienstig kan aanvoeren. Artikel 52 van de Vreemdelingenwet heeft betrekking op de
bevoegdheid van de Commissaris-generaal om te oordelen over het al dan niet toekennen
van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Artikel 52 van de
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Vreemdelingenwet heeft dus in casu geen uitstaans met de bestreden beslissing, nu de
bestreden beslissing een bevel om het grondgebied te verlaten betreft genomen door de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid en verzoeker bovendien nooit een
asielaanvraag heeft ingediend.

Uit de toelichting van het middel van verzoeker blijkt dat verzoeker in wezen zowel de
schending van de formele als van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het middel
vanuit deze twee oogpunten zal worden onderzocht.

De 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 ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de
beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De uitdrukkelijke motiveringsplicht 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 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.

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene
overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte- en
gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de
bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171;
RvS 27 juni 2007, nr.172.821 e.a.).

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond
waarvan ze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen
naar de juridische grondslag, met name artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en
naar het feit dat verzoeker niet in het bezit is van een geldig visum. Dienvolgens moet
worden vastgesteld dat verzoeker niet duidelijk maakt op welk punt deze motivering haar niet
in staat stelt 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.

In zoverre verzoeker de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, wijst de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) er op dat hij bij de beoordeling van
de materiële motiveringsplicht, niet bevoegd is zijn beoordeling van de aanvraag 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 december 2001, nr.
101.624).

De bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de
Vreemdelingenwet, dat bepaalt dat:

“onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de
Minister of zijn gemachtigde de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een
verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, bevel geven het
grondgebied vóór een bepaalde datum te verlaten,
1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste
documenten”

Artikel 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende:
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“1°hetzij van de documenten die vereist zijn krachtens een internationaal verdrag, een wet of
een koninklijk besluit;
2°hetzij van een geldig paspoort of van een daarmee gelijkgestelde reistitel, voorzien van
een visum of van een visumverklaring, geldig voor België, aangebracht door een
Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger of door een diplomatieke of
consulaire vertegenwoordiger van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst
betreffende de overschrijfding van de buitengrenzen, die België bindt.”

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker weliswaar in het bezit is van een geldig
Albanees paspoort doch dat zijn Schengenvisum slechts geldig was van 20 december 2007
tot 19 januari 2008. Verder blijkt uit het administratief dossier niet dat verzoeker op het
ogenblik van het nemen van de beslissing in het bezit is van de nodige
binnenkomstdocumenten noch verblijfsdocumenten. Verzoeker verblijft aldus illegaal op het
grondgebied. Verzoeker betwist dit gegeven overigens niet. Aldus is het niet kennelijk
onredelijk van verweerder om ten aanzien van verzoeker een bevel om het grondgebied te
verlaten, te nemen.

Gezien aldus uit het administratief dossier niet blijkt dat verzoeker op het ogenblik van het
nemen van de beslissing in het bezit is van de nodige binnenkomstdocumenten noch
verblijfsdocumenten, kon de gemachtigde van de minister zich beperken tot de motivering
dat verzoeker niet in het bezit was van een geldig visum. Dit motief is reeds afdoende om de
bestreden beslissing te schragen, zodat verzoeker niet kan gevolgd worden in zijn kritiek dat
de motieven niet draagkrachtig zijn, dat er van een administratieve jurisdictie verwacht mag
worden dat er niet op een vage en algemene wijze geantwoord wordt en dat alle argumenten
en elementen in overweging worden genomen en dat er niet zomaar volstaan kan worden
met een verwijzing naar een formeel verstrijken van de geldigheidsdatum van een visum.

Waar verzoeker stelt dat hij het nodige zal doen om alsnog een procedure tot regularisatie in
te dienen en zo ten spoedigste alle documenten te verkrijgen, dient de Raad op te merken
dat deze intentie van verzoeker geen afbreuk doet aan de wettigheid van de bestreden
beslissing. Hoe dan ook heeft het indienen van een aanvraag tot regularisatie 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). Teneinde het gestelde te verkrijgen, dient verzoeker hiervoor de
geëigende administratieve procedure te volgen.

Ook het feit dat de broer van verzoeker wel alle nodige documenten heeft, doet geen afbreuk
aan de vaststelling dat verzoeker zelf niet in het bezit is van een geldig visum.

Waar verzoeker nog van mening lijkt te zijn dat de bestreden beslissing niet kan/redelijk is
gelet op de verstrekkende gevolgen van een bevel, volstaat het vast te stellen dat de
verwijdering van het Belgische grondgebied niet noodzakelijk definitief hoeft te zijn. Niets
belet verzoeker het Belgische grondgebied opnieuw te betreden via de geëigende
procedure. Hoe dan ook doen verzoekers argumenten geen afbreuk aan de vaststelling dat
hij geen geldig visum heeft.

Ten slotte wijst de Raad erop dat verzoeker niet dienstig kan voorhouden dat de verwerende
partij diende te motiveren waarom hij geen geldig visum meer zou kunnen bekomen, nu de
bestreden beslissing een bevel om het grondgebied te verlaten omwille van het niet
beschikken over een geldig visum betreft en geenszins een visumaanvraag. Zoals reeds
gezegd, schraagt het gegeven motief, het niet in het bezit zijn van een geldig visum, de
bestreden beslissing afdoende, zodat de verwerende partij geen verdere uitleg diende te
verschaffen.

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt.
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Het enig middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep tot nietigverklaring 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.


