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 nr. 115 716 van 16 december 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 26 augustus 2013 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en voor Maatschappelijke Integratie van 8 juli 2013 waarbij de 

verblijfsmachtiging wordt ingetrokken.  

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

7 november 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. GYSEMBERG, die loco advocaat S. VAN ROSSEM 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster verklaarde eerst van Chinese nationaliteit en vervolgens van Bhutanese nationaliteit te zijn. 

 

Op 5 januari 2005 diende verzoekster een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten, verklarend van 

Chinese nationaliteit en Tibetaanse origine te zijn. 

 

Op 28 februari 2005 werd verzoeksters asielaanvraag ontvankelijk verklaard door verweerder en 

overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna verkort 

het CGVS).  

 

Op 8 maart 2005 verkreeg verzoekster een attest van immatriculatie. 
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Op 22 juni 2005 besliste het CGVS tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus. Verzoekster ging in beroep tegen deze beslissing bij de Vaste Beroepscommissie. 

 

Op 7 oktober 2005 diende verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van oud 

artikel 9,3 van de vreemdelingenwet. 

 

Op 27 oktober 2005 weigerde de Vaste Beroepscommissie de vluchtelingenstatus aan verzoekster. 

Tegen deze beslissing stelde verzoekster een beroep in bij de Raad van State.  

 

Bij arrest nr. 167.275 van 30 januari 2007 verwierp de Raad van State het beroep. 

 

Op 16 maart 2009 verkreeg verzoekster een machtiging tot verblijf voor bepaalde duur volgend op de 

regularisatieaanvraag van 7 oktober 2005.  

 

Op 6 december 2009 diende verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 

9bis van de veemdelingenwet, ditmaal met het oog op een omzetting van haar tijdelijke 

verblijfsmachtiging in een machtiging tot verblijf van onbepaalde duur. Bij deze aanvraag voegde 

verzoekster een Bhutanees paspoort. Ze verklaart in die aanvraag tevens waarom ze gelogen had over 

haar nationaliteit. Uit dit paspoort bleek voorts dat verzoekster de Schengenzone was binnengekomen 

als houder van een visum type C, afgeleverd door de Italiaanse autoriteiten. 

 

Op 28 januari 2010 verkreeg verzoekster een A-kaart. 

 

Op 7 juli 2013 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding tot intrekking van het verblijfsrecht van verzoekster op grond van het 

principe 'fraus omnia corrumpit '. 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

« Art. 13 § 3, 3° van de wet van 15.12.1980 De minister of zijn gemachtigde kan een bevel om het 

grondgebied te verlaten afgeven aan de vreemdeling die gemachtigd werd om voor een beperkte tijd in 

het Rijk te verblijven ingevolge deze wet of in gevolge de bijzondere omstandigheden eigen aan de 

betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België indien hij valse of misleidende 

informatie of valse of vervalste documenten heeft gebruikt of Fraude heeft gepleegd of anderé onwettige 

middelen heeft gebruikt die van doorslaggevend belang zijn geweest voor het bekomen van de 

machtiging tot verblijf. 

De betrokkene doet een asielaanvraag in België op 12.01.2005 onder de bovenvernoemde identiteit. Ze 

beweert van Tibetaanse orginine te zijn en de Chinese nationaliteit te hebben. In China zou ze actie 

hebben ondernomen tegen de onderdrukking van de Tibetanen en pamfletten hebben opgehangen. 

Nadat haar vriendin werd gearresteerd, vreesde ze zelf ook gearresteerd te worden en is ze China 

ontvlucht. In eerste instantie werd haar asielaanvraag op 28.02.05 ontvankelijk gezet door de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Als een gevolg werd ze in het bezit gesteld van een attest van immatriculatïe op 

08.03.05. Op 22.06.2005 werd aan de betrokkene de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus geweigerd door de Commissaris Generaal voor vluchtelingen en staatlozen. De 

betrokkene ging in beroep tegen deze beslissing bij de Vaste Beroepscommissie (VBC) maar haar 

asielprocedure werd afgesloten met een beslissing tot niet erkenning van het VBC op 27.10.2005. 

Net voor de afsluiting van de asielprocedure, op 07.10.2005, doet de betrokkene een aanvraag tot 

regularisatie in bij de gemeente Tienen op basis van het toenmalige, artikel 9.3 van de wet van 

15.12.1980. In deze aanvraag beroept de betrokkene zich op de onredelijk lange duur van haar 

asielprocedure, de onmogelijkheid tot terugkeer naar haar land van herkomst, zijnde Chinees Tibet, en 

het feit dat ze geïntegreerd zou zijn. In aanvullingen op deze aanvraag tot regularisatie wordt verwezen 

naar de onverwijderbaarheid van de betrokkene, gezien haar Tibetaanse herkomst en het artikel 3 van 

het EVRM. Gezien ze haar regularisatieaanvraag had ingediend tijdens haar asielprocedure werd haar 

attest van immatriculatie maandelijks verlengd voor de duur van haar regularisatieprocedure. 

Op 16.03.2009 wordt de betrokkene gemachtigd tot een verblijf van bepaalde duur omwille van haar 

lang legaal verblijf in België. Op 16.04.2009 legt de betrokkene bij de stad Antwerpen een Tibetaans 

groen boekje voor ter staving van haar identiteit. De betrokkene werd ingeschreven in het 

vreemdelingenregister op basis van het voorgelegde document Op 28.01.2010 wordt de betrokkene in 

het bezit gesteld van een A kaart. 
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Op 06.12.2009 dient de betrokkene opnieuw een aanvraag tot regularisatie in op basis van artikel 9bis 

van de wet van 15.12.1930, om haar machtiging van verblijf van bepaalde duur om te zetten in een 

verblijfsmachtiging van onbepaalde duur. Deze aanvraag wordt op 07.04.2010 in het dossier van de 

betrokkene geklasseerd. Bij deze aanvraag tot regularisatie voegt de betrokkene een Bhutanees 

paspoort met nummer (…) waaruit haar ware identiteit en nationaliteit blijken. Dit paspoort werd 

afgeleverd te Thimphu en was geldig van (…)1998 tot en met (…)2003. In mei 2004 werd de geldigheid 

van dit paspoort verlengd tot november 2008. De werkelijke identiteit van mevrouw blijkt te zijn: N, D ° 

(…)1975 geboren te Thimphu, nationaliteit Bhutan, in dit paspoort werd een Italiaans toeristisch visum 

voor de Schengenzone (met nummer xxx) aangebracht geldig van 13.12.2004 tot 16.01.2005. 

Hieruit blijkt dat de betrokkene door oneigenlijk gebruik van haar visum type C asiel heeft aangevraagd 

in België. Ze is duidelijk niet met toeristische intenties naar Europa gekomen. Daarenboven heeft zij 

vanaf haar aankomst in België de asieiinstanties trachten te misleiden door haar ware identiteit en 

nationaliteit én haar Bhutanees paspoort verborgen te houden. Had mevrouw haar paspoort voorgelegd 

bij de asielaanvraag dan had België niet moeten instaan voor de behandeling van de asielaanvraag. 

Gezien zij de Schengenzone was binnengekomen door middel van een Italiaans visum zou de 

verantwoordelijkheid voor de visum aan vraag overgedragen zijn aan Italië overeenkomstig de Dublin 

verordening van 2003. Haar asielaanvraag zou in het kader van die procedure nooit  ontvankelijk gezet 

zijn door de Dienst Vreemdelingenzaken en ze zou dus nooit een attest van immatriculatie ontvangen 

hebben. Van een lang legaal verbfijf in België was dan geen sprake geweest. Het staat dus vast dat 

haar valse verklaringen bij de asielaanvraag en het achterhouden van haar identiteitsdocument 

verregaande gevolgen hebben gehad die uiteindelijk beslissend waren voor het verkrijgen van het 

verblijfsrecht in België. 

Zij heeft ook haar regularisatieaanvraag ingediend onder deze valse identiteit en nationaliteit. De 

elementen die ze aanhaalde, met name de onredelijke lange duur van haar asielprocedure en haar lang 

legaal verblijf in België komen te vervallen gezien zij dit niet had hoeven te ondergaan had zij van bij 

aanvang haar werkelijke identiteit, nationaliteit en identiteitsdocumenten voorgelegd. Het feit dat ze niet 

kon terugkeren naar Chinees Tibet is een argument dat kant noch wal raakte gezien zij afkomstig is uit 

Bhutan. Dat het artikel 3 van het EVRM geschonden zou zijn bij terugkeer naar Bhutan werd intussen 

niet aangetoond. Het laatste element dat zij inriep, nl haar integratie, vloeit, hoewel reëel, rechtstreeks 

voort uit de door haar gepleegde fraude. 

Ook nadat ze als ND, Y gemachtigd werd tot een verblijf in het Rijk van bepaalde duur legde zij bij de 

gemeente een Tibetaans "groen boekje" voor onder deze valse identiteit. De betrokkene verkoos ook 

toen om haar ware identiteit verborgen te houden voor de Dienst Vreemdelingenzaken en een 

document voor te leggen dat een valse naam attesteerde, en dit terwijl zij al die tijd in het bezit was van 

een paspoort. 

Haar advocaat legt in de regularistieaanvraag van 06.12.09 uit dat de betrokkene door angst en 

verkeerde info geleid was en dat men haar had duidelijk gemaakt dat ze moest stellen vanuit Tibet te 

zijn gevlucht omdat zij andere geen kans zou maken om erkend te worden als vluchtelinge. Verder stelt 

de advocaat dat mevrouw zich nu veilig voelt in België en daarom haar identiteit wenst recht te zetten. 

Het is duideiijk dat deze uitleg de gepleegde fraude niet rechtvaardigt. Daarenboven legt mevrouw pas 

haar paspoort voor in het kader van een procedure om een verblijfsrecht van onbepaalde duur te 

verkrijgen, wat er meer op wijst dat zij dit enkel doet uit opportunistische redenen dan omdat ze zich hier 

veilig voelt 

De betrokkene heeft door haar ware identiteit, nationaliteit en haar reisdocumenten al die tijd verborgen 

te houden de Belgische asiel- en migratieinstanties misleid met het oog op verblijfsvoordeel. De 

gepleegde fraude was duidelijk beslissend om de machtiging tot beperkte duur in het Rijk te verkrijgen. 

In navolging van het bovenvernoemd wetsartikel en het algemeen rechtsprincipe "fraus omnia conrumpit 

dient de verblijfsmachtiging van de betrokkene te worden ingetrokken. » 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoekster voert in haar enig middel de schending aan van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van de 

wet van 29 juli 1991 aangaande de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Ze licht haar eerste onderdeel van het middel toe als volgt: 

 

Verzoekster vroeg in 2005 asiel aan. Zij verklaarde oorspronkelijk afkomstig te zijn van China. Gezien 

de uiterst slecht situatie in Bhutan (begin van burgeroorlog), haar uiterst precaire situatie en geleid door 

enorme angst liet zij zich leiden door slechte raadgevers die haar zegden dergelijke verklaringen af te 

leggen om niet te worden teruggestuurd. 
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Had zij dit niet gedaan had zij ook verder in de procedure gebleven aangezien de situatie in Bhutan zo 

slecht was in die periode. 

In vele dossiers werd door Nepalezen gesteld dat ze van Bhutan afkomstig waren en bekwamen ze 

uiteindelijk verblijf omwille van hun langdurige procedure. Gelieve in de bijlage hier enkele voorbeelden 

van terug te willen vinden. Dat het duidelijk mag zijn dat indien verzoekster gesteld had van Bhutan 

afkomstig te zijn, zij eveneens een langdurige asielprocedure zou doorlopen hebben. Er werd haar 

immers duidelijk gemaakt via lotgenoten en de mensen die haar hier hadden gebracht dat zij moest 

stellen van oorspronkelijk van China te zijn en zo gevlucht te zijn naar België omdat zij anders minder 

kans zou maken om bescherming te bekomen in België. 

Gelet op de twee opeenvolgende periodes van burgeroorlog in Bhutan die zeer veel slachtoffers heeft 

gemaakt is haar angst voor terugkeer toch te begrijpen. Mocht zij niet naar dergelijk advies geluisterd 

hebben was er nu geen enkel probleem geweest en had zij ook de regularisatie bekomen gelet op de 

dossiers uit Bhutan die in de periode van burgeroorlog geblokkeerd werden omdat het gevaarlijk was 

om burgers terug te sturen in de burgeroorlog. 

Verzoekster deed dan een regularisatieaanvraag op basis van artikel 9 ter (oud artikel) van de 

vreemdelingenwet d.d. 07.10.2005 teneinde een definitief verblijf te bekomen. Op 16.03.2009 werd haar 

regularisatieaanvraag toegestaan en werd zij gemachtigd tot tijdelijk verblijf. Op 06.12.2009 dient 

verzoekster een regularisatieaanvraag in teneinde onbeperkt verblijf te bekomen. Zij voegt hierbij haar 

Bhutanees paspoort. Op 08.07.2013 nam dvz een beslissing. Verzoekster kreeg beslissing met 

motivering van de weigering. Dit is echter onbegrijpelijk en niet redelijk. 

Er zijn immers tientallen regularisatieaanvragen ingediend door Tibetanen/Nepalezen die oorspronkelijk 

verklaard hadden/hebben uit China/Bhutan afkomstig te zijn uit schrik om teruggestuurd te worden doch 

hoewel dit gaat over dezelfde problematiek werden hun aanvragen wel positief afgesloten. 

Ik verwijs hiervoor naar stuk 3 in de inventaris. Dit betreffen allen beslissingen van vreemdelingen die, 

net zoals verzoekster, stelden afkomstig te zijn uit China/Bhutan en een andere identiteit opgaven. Doch 

hoewel zij dezelfde fraude gepleegd hebben, werden zij wel geregulariseerd en kregen zij een 

onbeperkt verblijf. Dat tevens vermeldt wordt dat zij een langdurige procedure hebben doorlopen omdat 

ze stelden van Bhutan afkomstig te zijn en daardoor geregulariseerd werden. Dat dan ook het 

gelijkheidsbeginsel dient gerespecteerd te worden en de bestreden beslissing dan ook een schending is 

van het gelijkheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. Immers gelijke 

gevallen dienen gelijk behandeld te worden. Dit is in casu niet het geval. 

Waarom krijgt de ene (hoewel in identiek dezelfde omstandigheden) wel een onbeperkt verblijf en de 

andere niet? Dit verschil is niet redelijk te verantwoorden. Bovendien is dit niet zorgvuldig van dienst 

vreemdelingenzaken. Het is volledig onbegrijpelijk aangezien het niet doorgeven van de correcte 

identiteitsgegevens de anderen niet kwalijk genomen wordt en zij verblijf krijgen, zelfs onbeperkt terwijl 

verzoekster haar verblijf wordt afgenomen. Doordat haar identiteit vaststaat, als Bhutanese zou 

verzoekster zowiezo geregulariseerd moeten worden.” 

 

In dit eerste onderdeel van het middel voert verzoekster de schending van het gelijkheidsbeginsel aan. 

Verzoekster betoogt dat er vele dossiers zijn ingediend door Nepalezen die oorspronkelijk hadden 

verklaard uit Bhutan afkomstig te zijn en een andere identiteit hadden opgegeven, doch die wel werden 

gemachtigd tot een onbeperkt verblijf in het Rijk. Bovendien wijst ze erop dat indien ze van meet af aan 

had bekend van Bhutan afkomstig te zijn, zij eveneens een langdurige procedure zou doorlopen 

hebben. Ze verklaart eveneens dat ze enkel gelogen had omwille van slecht advies van haar lotgenoten 

en uit angst naar de burgeroorlog in Bhutan teruggestuurd te worden. 

 

Van een schending van de grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie, vervat in de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, kan er slechts sprake zijn indien met feitelijke en concrete 

gegevens wordt aangetoond dat gelijke gevallen ongelijk werden behandeld (RvS 16 september 2002, 

nr. 110.245).  

 

De Raad stelt in casu vast dat verzoekster ter staving van haar betoog een stuk voorlegt van de Dienst 

Vreemdelingenzaken betreffende een persoon die zich in eerste instantie voordeed als Chinees 

onderdaan, doch waar verweerder er geen bezwaar tegen had dat de identiteit en nationaliteit van de 

betrokkene werden gewijzigd van Chinees naar “nationaliteit” onbepaald en waarbij verweerder erop 

wijst dat eventuele Belgische aktes moeten worden verbeterd door de rechtbank van eerste aanleg. Het 

is echter in het geheel niet duidelijk uit dit stuk of deze persoon werd geregulariseerd en om welke reden 

de wijziging van nationaliteit werd aangenomen. Uit het tweede stuk, met betrekking tot de verlenging 

van het tijdelijk verblijf (A-kaart) kan ook in het geheel niet opgemaakt worden of dit een 

geregulariseerde persoon betreft en of deze persoon ooit zou gelogen hebben over de nationaliteit. De 

volgende twee arresten van de rechtbank van eerste aanleg betreffen inderdaad stukken die betrekking 
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hebben op mensen die over hun identiteit gelogen hebben, maar uit beide zaken kan niet afgeleid 

worden waarom de personen zouden geregulariseerd zijn, daar er andere factoren kunnen meespelen 

die voor verweerder, na afweging van het geheel van omstandigheden, doorslaggevend geweest zijn 

om de regularisatie van onbepaalde duur toe te staan. Verzoekster belicht in deze discussie enkel het 

bedrog aangaande de identiteit, die in het ene geval wel en in het andere geval er niet aan in de weg 

staat dat iemand een machtiging tot verblijf van onbepaalde duur verkrijgt, maar gaat eraan voorbij dat 

verweerder bij zijn beoordeling tal van elementen kan in overweging nemen, gezien zijn grote 

discretionaire bevoegdheid in deze, waardoor hij van oordeel kan zijn dat bepaalde elementen in het 

geheel minder zwaar moeten gewogen worden en een toekenning van een verblijfsrecht aangewezen 

is. Het betoog van verzoekster vindt dan ook geen steun in de door haar aangebrachte stukken, laat 

staan dat verzoekster met feitelijke en concrete gegevens aantoont dat er sprake is van “identiek 

dezelfde omstandigheden” die ongelijk werden behandeld. 

 

Bijkomend is het duidelijk dat, zoals verweerder aangeeft in de bestreden beslissing, het evident niet 

kan aangenomen worden dat indien zij wel haar correcte nationaliteit had opgegeven en haar paspoort 

had voorgelegd, zij eveneens een langdurige asielprocedure zou doorlopen hebben, en dit zelfs 

onafgezien van een eventuele gegrondheid van haar vrees of een reëel risico voor ernstige schade in 

Bhutan. België zou immers niet verantwoordelijk geweest zijn voor de behandeling van de 

asielaanvraag. Verweerder stelt geheel terecht: “Had mevrouw haar paspoort voorgelegd bij de 

asielaanvraag dan had België niet moeten instaan voor de behandeling van de asielaanvraag. Gezien 

zij de Schengenzone was binnengekomen door middel van een Italiaans visum zou de 

verantwoordelijkheid voor de visum aanvraag overgedragen zijn aan Italië overeenkomstig de Dublin 

verordening van 2003. Haar asielaanvraag zou in het kader van die procedure nooit ontvankelijk gezet 

zijn door de Dienst Vreemdelingenzaken en ze zou dus nooit een attest van immatriculatie ontvangen 

hebben. Van een lang legaal verbfijf in België was dan geen sprake geweest. Het staat dus vast dat 

haar valse verklaringen bij de asielaanvraag en het achterhouden van haar identiteitsdocument 

verregaande gevolgen hebben gehad die uiteindelijk beslissend waren voor het verkrijgen van het 

verblijfsrecht in België.” De Raad sluit zich aan bij dit standpunt. 

 

Een schending van het gelijkheidsbeginsel kan dan ook niet worden weerhouden 

 

In haar tweede onderdeel van het enig middel voert verzoekster de schending aan van het 

redelijkheidsbeginsel. Zij licht dit onderdeel toe als volgt: 

 

“Dvz stelt in haar beslissing dat verzoekster verblijf kreeg op basis van artikel 9.3 omwille van haar 

langdurige asielprocedure in België. Verzoekster wenst op te merken dat de reden van de beslissing op 

geen enkele wijze gestaafd is. Verzoekster is de mening toegedaan dat zij geregulariseerd werd op 

basis van het feit dat zij hier in België langdurig heeft verbleven en bijzonder goed geïntegreerd is. Deze 

integratie wordt niet ontkend door verwerende partij, integendeel! De (positieve) beslissing van dienst 

vreemdelingenzaken vermeldt immers totaal niet op welke gronden verzoekster geregulariseerd werd. 

Dat er dan ook geen enkele wettelijke basis of objectieve elementen zijn om te stellen dat verzoekster 

enkel geregulariseerd is omwille van haar langdurige asielprocedure. Bovendien stelt dvz dat indien 

verzoekster geen frauduleuze verklaringen zou afgelegd hebben haar asielprocedure sneller behandeld 

geweest zou zijn. Deze motivering is niet redelijk te verantwoorden. Zelfs indien cliënte van begin af aan 

haar Bhutanese identiteit bekend had gemaakt, zou dit tot hetzelfde resultaat geleid hebben. 

Bhutanezen werden in deze periode immers niet teruggestuurd omwille van de burgeroorlog die er 

woedde. Op dit moment is de toestand in Bhutan verschillend aan die in China, maar ten tijde van de 

asielaanvraag van verzoekster was er een ernstige burgeroorlog aan de gang in Bhutan. 

We kunnen tientallen dossiers voor leggen van Bhutanezen die een langdurige asielprocedure hebben 

doorlopen. Immers er is geen enkele reden waarom de procedure van verzoekster 4 jaar heeft moeten 

duren? Verzoekster deed haar aanvraag in 2005, gevolgd door een regularisatieaanvraag in 2005. Er is 

geen enkele reden waarom de definitieve beslissing omtrent haar procedure 4 jaar op zich heeft laten 

wachten. Het overheidshandelen kan op 2 manieren termijngebonden zijn: hetzij omdat een norm een 

termijn voorschrijft binnen dewelke de overheid moet handelen, hetzij omdat - bij afwezigheid van een 

normatieve termijnstelling - het beginsel van behoorlijk bestuur van toepassing is dat de overheid binnen 

een redelijke termijn moet handelen. 

De redelijke termijneis is een ongeschreven beginsel van behoorlijk bestuur en is als zodanig van 

toepassing op besturen. Het is niet omdat een normatieve termijnstelling ontbreekt dat de overheid mag 

stilzitten of haar beslissing onredelijk lang mag uitstellen. Bij afwezigheid van een normatieve termijn 

waarbinnen de overheid moet handelen, is zij verplicht om binnen een redelijke termijn te beslissen. 

De overheid heeft tot taak: 
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• De verplichting om de zaak binnen een redelijke termijn te onderzoeken 

• De verplichting om binnen een redelijke termijn te beslissen, eenmaal alle noodzakelijke gegevens 

gekend zijn, en dit zowel voor de overheid die de initiële beslissing neemt als voor de beroepsinstantie 

die beslist over een georganiseerd bestuurlijk beroep. 

• De verplichting om het genomen besluit binnen een redelijke termijn bekend te maken of ter kennis 

te geven, naargelang het geval door publicatie, kennisgeving of aanplakking. 

• De verplichting om het besluit binnen een redelijke termijn uit te voeren. 

Wat een redelijke termijn is moet in concreto worden beoordeeld, in functie van de aard van de zaak en 

de houding van de partijen. Als een redelijke termijn moet dan ook worden beschouwd de tijd die 

normaal nodig is om een zaak, rekening houdend met de specifiëke gegevens ervan, haar beslag te 

geven.” 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel merkt de Raad op dat het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toestaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het onredelijk is doordat de door het bestuur geponeerde 

verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301). 

 

Waar verzoekster opmerkt dat de reden voor de machtiging tot voorlopig verblijf niet blijkt uit de 

bestreden beslissing, moet de opmerking van verweerder in de nota gevolgd worden waar hij stelt dat 

uit het administratief dossier, en meer bepaald uit een stuk van verweerder van 5 februari 2009, blijkt dat 

de tijdelijke regularisatie werd toegekend omwille van “lang legaal verblijf”. Waar verweerder stelt dat 

indien verzoekster geen frauduleuze verklaringen zou afgelegd hebben, haar asielprocedure sneller 

behandeld geweest zou zijn, heeft hij heel duidelijk een punt daar het Italiaans visum in haar paspoort 

zou geleid hebben tot de overdracht van de behandeling van de asielaanvraag aan Italië. Verzoekster 

haalt ook geenszins elementen aan in haar verzoekschrift die deze overdracht aan Italië niet 

aannemelijk zou gemaakt hebben. Bijgevolg zou er van een “lang legaal verblijf” noch van een afdoende 

integratie sprake geweest zijn. Het argument aangaande de destijds gevoerde burgeroorlog in Bhutan 

en het eventueel tijdelijke moratorium op uitwijzingen naar Bhutan destijds, doet dan ook niet terzake 

daar een overdracht aan Italië aannemelijk zou geweest zijn.  

 

Waar verzoekster een hele theorie ontwikkelt aangaande de “redelijke termijn”, waarbij zij zich de vraag 

stelt waarom de asielprocedure vier jaar heeft moeten duren, meent de Raad dat de asielprocedure met 

het arrest van de Raad van State van 30 januari 2007, nr. 167.275 werd afgesloten en deze kritiek 

gericht tegen de asielbeslissingen en eventueel laattijdige arresten in deze dan ook niet dienend is. 

 

In het derde onderdeel van haar enig middel voert verzoekster de schending aan van de 

motiveringsplicht. Zij licht dat onderdeel toe als volgt: 

 

«Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Tevens dient, 

naar luid van hetzelfde artikel de motivering ‘afdoende' te zijn. Dit betekent dat de beslissing meer dient 

te zijn dan een louter abstracte en vormelijke stijlformule. De motivering moet pertinent en draagkrachtig 

zijn. De motivering van de DVZ m.b.t. verzoekster haar aanvraag is een schending van het 

gelijkheidsbeginsel! Dat de gemachtigde van de minister van binnenlandse zaken bij het nemen van de 

beslissing op dit punt dan ook in gebreke gebleven is en zij de materiële motiveringsplicht in de zin van 

de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet heeft geschonden. 

De motiveringplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en 

in feite aanvaardbaar zijn. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en 

draagkrachtig zijn (dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden). 

De motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de 

besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing 

van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de feiten uit de het 

administratief dossier. 

 

De motiveringsplicht geeft dus vorm aan de ratio essendi het besluit. Uit de bestreden beslissing kan 

enkel worden afgeleid dat niet met alle elementen rekening heeft gehouden. Bij de beoordeling van de 

motiveringsplicht is de raad voor vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. Maar de raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht wel 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 
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zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (R.v.St. nr.101.624, 7 december 2001). 

Dat de beslissing t.a.v. verzoekster de motiveringsplicht flagrant schendt aangezien de gemachtigde van 

de minister van binnenlandse zaken op grond van de feitelijke gegevens onredelijk tot haar besluit is 

gekomen. Er wordt door dvz geen enkele reden opgegeven waarom verzoekster haar procedure vier 

jaar heeft moeten duren! Dit kan niet te wijten zijn aan verzoekster haar verklaringen. 

Wij kunnen immers verschillende voorbeelden geven van Bhutanezen die een asielaanvraag indienden 

in België, en die een langdurige asielprocedure hebben doorlopen. (zie bijlage) 

Uiteindelijk is mevrouw door lotgenoten op het verkeerde spoor gezet maar dit heeft zeker niet 

noodzakelijk ertoe geleid dat hierdoor haar procedure langer zou geduurd hebben en dat zij anders niet 

de regularisatie zou hebben geregen. Dienst vreemdelingenzaken toont niet aan dat er reden was 

waarom het onderzoek 4 jaar diende te duren en dat dit in verband stond met de afgelegde 

verklaringen. Verzoekster meent dan ook dat de bestreden beslissing een schending is van de artikelen 

2 en 3 van de wet van 29.07.1991: formele motiveringsverplichting. De in artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29.07.1991 vervatte uitdrukkelijke motiveringsverplichting heeft tot doel de burger in kennis te 

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid een beslissing heeft genomen, zodat hij kan 

oordelen of het nuttig is zich hiertegen te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. 

 

De motiveringsplicht vereist dat de feitelijke en juridische motieven in de beslissing zelf weergegeven 

worden. Voornoemde artikelen 2 en 3 verplichten de administratieve 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. Dat dit alles een schending is van de wet van 29.07.1991 namelijk een schending 

van de motiveringsplicht.” 

 

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 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen 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. 

 

Zoals verzoekster correct aangeeft, heeft deze uitdrukkelijke motiveringsplicht 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 beslissing duidelijk de determinerende motieven in rechte en in 

feite aangeeft op basis waarvan deze is genomen. Er wordt immers gemotiveerd dat wordt overgegaan 

tot intrekking van het recht op verblijf op grond van artikel 13, § 3, 3°, van de vreemdelingenwet en het 

algemeen rechtsbeginsel ‘fraus omnia corrumpit’. Er wordt toegelicht dat verzoekster valse verklaringen 

betreffende haar identiteit en nationaliteit heeft afgelegd bij zowel haar asielaanvraag als haar aanvraag 

om te worden gemachtigd tot een verblijf in het Rijk die uiteindelijk beslissend waren voor het bekomen 

van de machtiging tot verblijf in België. Er wordt hiertoe aangegeven dat indien verzoekster haar 

paspoort met Italiaans visum had voorgelegd België niet had moeten instaan voor de behandeling van 

haar asielaanvraag. Ze heeft zelf aangegeven dat zij een valse identiteit en nationaliteit diende aan te 

nemen om meer kansen te maken op een mogelijke erkenning als vluchteling. Deze uiteenzetting 

verschaft verzoekster het genoemde inzicht en laat haar aldus toe de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. Uit het door verzoekster neergelegde verzoekschrift blijkt trouwens dat zij de overwegingen kent 

die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, zodat het doel dat met het bestaan van de formele 

motiveringsplicht beoogd wordt, is bereikt. 

 

Een schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de voormelde 

wet van 29 juli 1991 is dan ook niet aannemelijk. 

 

In de mate dat verzoekster aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motivering van de bestreden 

beslissing dient het middel te worden onderzocht vanuit het oogpunt 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 het nemen 

van zijn beslissing is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of 
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zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; 

RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

De bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 13, § 3, 3° van de vreemdelingenwet. Deze 

bepaling luidt als volgt: 

 

“De minister of zijn gemachtigde kan in één van de volgende gevallen een bevel om het grondgebied te 

verlaten afgeven aan de vreemdeling die gemachtigd werd om voor een beperkte tijd in het Rijk te 

verblijven ingevolge deze wet of ingevolge de bijzondere omstandigheden eigen aan de betrokkene of 

ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België : 

[…] 

3° indien hij valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten heeft gebruikt, of fraude 

heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft gebruikt die van doorslaggevend belang zijn 

geweest voor het bekomen van de machtiging tot verblijf.” 

 

Waar verzoekster herhaalt dat zij het advies van haar lotgenoten heeft gevolgd om haar echte 

nationaliteit te verzwijgen en dat dit van generlij impact was op de duur van de procedure, is het evident 

dat deze houding  er wel degelijk toe heeft geleid dat de procedure en haar verblijf in België langer heeft 

geduurd. Op grond van de feitelijke gegevens, met name in hoofdzaak het feit dat verzoekster het 

Italiaans visum voor verweerder heeft achtergehouden, kon verweerder zeer redelijkerwijs tot het besluit 

komen dat er van een lang legaal verblijf in België geen sprake zou zijn geweest, hetgeen heeft geleid 

tot de machtiging tot voorlopig verblijf. Het weze herhaald dat verzoekster op dit punt stilzwijgend is in 

haar verzoekschrift en geen elementen aanhaalt die deze Dublinoverdracht onaannemelijk had kunnen 

maken. De bestreden beslissing is dan ook zeer uitvoerig en afdoende gemotiveerd. 

 

Waar verzoekster opnieuw aanhaalt dat DVZ niet aantoont waarom haar procedure 4 jaar heeft moeten 

duren en dat dit niet kan te wijten zijn aan haar verklaringen, weze het herhaald dat een 

Dublinprocedure in België evident niet zo veel tijd in beslag zou genomen hebben. Een lang legaal 

verblijf en daarmee eventueel samenhangende integratie had deze procedure niet tot gevolg gehad. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht is niet aangetoond. 

 

In het vierde onderdeel van haar enig middel voert verzoekster de schending van het 

vertrouwensbeginsel aan. Ze licht dit onderdeel toe als volgt: 

 

« Dat DVZ het vertrouwensbeginsel op deze manier flagrant schendt! 

Het vertrouwensbeginsel houdt in dat een partij mag vertrouwen op uitlatingen en uitgaan van 

gedragingen van de wederpartij. 

DVZ heeft 3 jaar na het indienen van de regularisatieaanvraag van verzoekster, een beslissing tot 

beëindiging van het verblijfsrecht genomen. Zonder rekening te houden met de integratie van 

verzoekster en het geheel van feitelijke elementen. Het mag duidelijk zijn dat dit het 

vertrouwensbeginsel schendt! Uit de acties van verwerende partij bleek op geen enkele wijze dat het 

verblijf van verzoekster beëindigd zou worden! Het mag duidelijk zijn dat verwerende partij er enkel op 

gericht lijkt te zijn om het verblijf van verzoekster zonder gegronde redenen te beëindigen en haar 

dossier niet correct te behandelen. Dat dit dan ook onaanvaardbaar is! Dat verzoekster helemaal niet 

inziet op welke basis men haar argumenten weerlegt en motiveert. Dat verzoekster dan ook meent dat 

haar bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel, de motiveringsplicht en het gelijkheidsbeginsel 

schendt. Bovendien is de beslissing van verwerende partij niet redelijk te verantwoorden!  

De wettelijke bepaling stelt immers het volgende: […] 

Toch werd er aan verzoekster geen bevel betekend om het grondgebied te verlaten. Dat het wettelijk 

beginsel stelt dat er een bevel kan afgegeven worden, maar verwerende partij vervolgens erin faalt dit 

wetsartikel correct toe te passen. Dat uit deze actie van verwerende partij duidelijk blijkt dat zij achten 

dat verzoekster onmogelijk kan terugkeren naar Bhutan. Dat zij zich momenteel in een impasse bevindt 

en dat de enige oplossing verblijfsrecht is voor haar! Dat de bestreden beslissing bijgevolg vernietigd 

dient te worden.” 

 

Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de rechtmatige 

verwachtingen welke de burger uit het bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Dit houdt in dat de 

burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of 

beloften die de overheid in een concreet geval heeft gedaan (RvS 22 maart 2004, nr.129.541). 
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Verzoekster meent dat verweerder zonder rekening te houden met de integratie en het geheel van 

feitelijke elementen tot de beëindiging is gekomen van het verblijfsrecht. Zij meent bovendien dat uit de 

acties van verweerder op geen enkele wijze bleek dat het verblijfsrecht van verzoekster beëindigd zou 

worden en dat verweerder zonder gegronde redenen het verblijf van verzoekster op incorrecte wijze 

heeft beëindigd. 

 

De Raad meent integendeel dat de bestreden beslissing op zeer omstandige wijze met alle elementen 

rekening heeft gehouden, door zeer precies de gehele doorlopen procedure in België van verzoekster 

uiteen te zetten, door te wijzen op het paspoort met het Italiaans visum, door in te gaan op de 

argumenten die werden ontwikkeld in de regularisatieaanvraag en door te antwoorden op de 

argumenten die verzoekster heeft aangevoerd om haar frauduleuze verklaringen te duiden. Verzoekster 

geeft in het geheel niet aan met welke elementen verweerder dan wel geen rekening heeft gehouden en 

gaat zelf niet in op alle door verweerder aangehaalde argumenten, voornamelijk dan het argument 

aangaande het Italiaans visum. Ook kan de Raad in het geheel niet volgen waar verzoekster meent dat 

uit de acties van verweerder “op geen enkele wijze” de beëindiging van het verblijfsrecht had kunnen 

verwacht worden. Verweerder heeft immers, sinds verzoekster haar Bhutanees paspoort heeft 

voorgelegd, enkel enkele verlengingen van verblijf toegestaan “in afwachting van lopend 

fraudeonderzoek”. Dit is afdoende duidelijk zodat verweerder geen rechtmatige verwachtingen tot 

eventuele voortzetting van het verblijfsrecht heeft tekort gedaan. Waar verzoekster opnieuw verwijst 

naar het redelijkheidsbeginsel, de motiveringsplicht en het gelijkheidsbeginsel volstaat het te verwijzen 

naar wat onder supra is uiteengezet.  

 

Waar verzoekster meent dat verweerder “faalt” om artikel 13, § 3, 3°, van de vreemdelingenwet correct 

toe te passen door geen bevel om het grondgebied te verlaten af te geven, blijkt uit het geciteerde 

wetsartikel duidelijk dat verweerder een bevel “kan” afgeven, zonder dat dit dus een gebonden 

bevoegdheid inhoudt. De Raad ziet dan ook in het geheel niet in welk belang verzoekster erbij heeft te 

vragen om de betekening van een bevel. Uit deze keuze van verweerder afleiden dat verzoekster in de 

onmogelijkheid verkeert terug te keren naar Bhutan, is op geen enkele grond gestoeld noch concreet 

aangetoond, en de impasse waarin verzoekster zich nu bevindt, vloeit voort uit haar eigen attitude.  

 

Ten overvloede merkt de Raad nog op dat uit het verslag van de Dienst Vreemdelingenzaken naar 

aanleiding van verzoeksters nieuwe asielaanvraag van 29 augustus 2013 blijkt dat zij verklaarde erkend 

te willen worden als vluchteling omdat ze problemen heeft met haar koopovereenkomst, haar werk en 

vriend zonder verdere verduidelijking. Enig duidelijk argument om haar onmogelijke terugkeer naar 

Bhutan te staven, voert verzoekster niet aan en kon de Raad evenmin uit deze verklaringen destilleren. 

 

Een schending van het vertrouwensbeginsel wordt niet aangenomen. 

 

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 zestien december tweeduizend dertien door: 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 


