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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 14.242 van 17 juli 2008
in de zaak RvV X II

In zake: X
  Gekozen woonplaats:  ten kantore van X

tegen :

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

2 – de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door haar College van burgemeester
  en schepenen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bengalese nationaliteit te zijn, op 7 december
2007 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde
van de burgemeester van de stad Antwerpen van 7 november 2007 waarbij  de verblijfsaanvraag
onontvankelijk wordt verklaard en van het bevel om het grondgebied te verlaten van 7 november
2007.

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 het tussenarrest nr. 8.467 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 10 maart
2008.

Gezien de regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 29 mei 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 juli 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. PAUWELS, die verschijnt voor de verzoekende partij,
van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de eerste
verwerende partij en van advocaat C. COEN, die verschijnt voor de tweede verwerende partij

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1.1. Verzoeker diende op 8 oktober 2007 een verblijfsaanvraag in op grond van artikel 10 van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet).
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1.2. Op 7 november 2007 treft de gemachtigde van de burgemeester van de stad Antwerpen
(district Deurne), een beslissing waarbij de verblijfsaanvraag onontvankelijk wordt verklaard
(bijlage 15 ter).

Dit vormt de eerste bestreden beslissing.

1.3. Tesamen met de in punt 1.2. vermelde beslissing wordt aan verzoeker op 7 november 2007
een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) betekend.

Dit vormt de tweede bestreden beslissing.

2.   Over de rechtspleging

2.1. Ingevolge tussenarrest nr. 8.467 van 10 maart 2008 waarin verwijzend naar artikel 26,§2, van
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenbesluit) de autonome
beslissingsbevoegdheid van de gemeente werd vastgesteld met betrekking tot de eerste
bestreden beslissing, heeft de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen per
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs de Stad Antwerpen (tweede verwerende partij)
kennisgegeven van onderhavig beroep met de vraag om binnen de acht dagen na de
kennisgeving van het beroep het administratief dossier neer te leggen en desgevallend een nota
met opmerkingen toe te voegen.

2.2. Uit het ontvangstbewijs (roze kaart), dat zich in het rechtsplegingsdossier bevindt, blijkt dat
de tweede verwerende partij op 21 maart 2008 kennis kreeg van het bovenvermeld aangetekend
schrijven van de griffie. Uit het rechtsplegingsdossier blijkt dat de tweede verwerende partij op 3
april 2008 een nota heeft neergelegd met een inventaris van het administratief dossier, daar waar
de laatste nuttige dag om dit neer te leggen 31 maart 2008 was.

2.3. De tweede verwerende partij verwijst naar de gebrekkige kennisgeving van het beroep en
stelt in hoofdorde dat de in punt 2.1. bedoelde termijn van acht dagen onmogelijk kon beginnen
lopen vanaf de kennisgeving van beroep en in ondergeschikte orde dat deze termijn alleszins
dient te worden verlengd. In dit verband verwijst de tweede verwerende partij naar artikel 39/72
van de vreemdelingenwet en stelt ze op een gemotiveerde wijze dat de termijn dient verlengd te
worden tot 15 dagen. De verzoekende partij stelt dienaangaande in haar repliekmemorie dat “ten
deze zo nodig een tussenarrest dient tussen te komen m.b.t. de termijnen”. Ter terechtzitting stelt de
verzoekende partij dat “het normdoel” geschonden is en dat de nota van de tweede verwerende
partij uit de debatten moet geweerd worden.

2.4. Luidens artikel 39/72, § 1, van de vreemdelingenwet dient de verweerder binnen de acht
dagen na de kennisgeving van het beroep, het administratief dossier met eventueel een nota met
opmerkingen te bezorgen.

2.5. Luidens artikel 39/59, § 1, derde lid, van de vreemdelingenwet dient de nota die door de
verwerende partij niet is ingediend binnen de termijn bepaald in artikel 39/72 uit de debatten
geweerd worden.

2.6. In onderhavig beroep treedt de Raad op als annulatierechter in de zin van artikel 39/2, §2 van
de vreemdelingenwet. Artikel 39/72, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet dat stelt dat “Indien
de vreemdeling in zijn verzoekschrift nieuwe gegevens aanbrengt, dan wordt de in het eerste lid bepaalde
termijn op vijftien dagen gebracht.” heeft betrekking op de toepassing van artikel 39/76 van de
vreemdelingenwet, wat beroepen betreft waarin de Raad met “volle rechtsmacht” optreedt in de



            RvV X / Pagina 3 van 8

zin van artikel 39/2, §1, eerste en tweede lid, van de vreemdelingenwet. Artikel 39/72 van de
vreemdelingenwet kan derhalve in casu geen toepassing vinden.

2.7. De Raad aanvaardt dat de tweede verwerende partij optreedt ten behoeve van het district
Deurne en stelt vast dat ook de tweede verwerende partij uitdrukkelijk aanvaardt op te treden ten
behoeve van het district Deurne. Er is derhalve geen onduidelijkheid omtrent de “tussen te
komen” tweede verwerende partij in onderhavige zaak. De Raad stelt samen met de tweede
verwerende partij echter vast dat de kennisgeving van onderhavig beroep inhoudelijk gebrekkig is
gebeurd aangezien het rolnummer vermeld in de in punt 2.1. bedoelde  kennisgevingsbrief van de
griffie verschilt van het rolnummer vermeld in het tussenarrest nr. 8.467 van 10 maart 2008. De
uitleg die de tweede verwerende partij verschaft voor het overschrijden van de termijn met een
kort tijdsinterval na kennisgeving van onderhavig beroep om de nota met inventaris van het
dossier neer te leggen, kan worden aanvaard. De tweede verwerende partij heeft immers diligent
gehandeld omdat uit haar handelwijze blijkt dat ze informatie gevraagd heeft is en zich binnen
een korte termijn bij de Raad nader geïnformeerd heeft over het juiste rolnummer om haar
verweer in de juiste zaak te kunnen voeren. De tweede verwerende partij heeft in deze niet
stilgezeten, waardoor het normdoel van 39/59, § 1, derde lid, van de vreemdelingenwet, dat erop
gericht is het stilzitten van de verwerende partij tegen te gaan, gerespecteerd werd. De nota met
inventaris van het dossier, neergelegd door de tweede verwerende partij, wordt derhalve niet uit
de debatten geweerd. Gelet op het voorgaande is er geen reden om een tussenarrest te vellen
met betrekking tot de termijnen zoals gevraagd door de verzoekende partij.

2.8. De tweede verwerende partij vraagt “buiten zaken te worden gesteld”. Zij meent dat zij niet over
een autonome beslissingsbevoegdheid beschikt aangaande de ontvankelijkheid van een “aanvraag
tot vestiging” in het kader van artikel 10 van de vreemdelingenwet. Zij stelt dat artikel 12, §3,
tweede lid, van de vreemdelingenwet immers bepaalt dat het gemeentebestuur de minister of zijn
gemachtigde onverwijld op de hoogte dient te brengen van de aanvraag en zich van diens
akkoord dient te verzekeren. De tweede verwerende partij stelt dat zij dan ook geenszins over
een autonome bevoegdheid beschikt en in deze zaken handelt op instructies van de minister of
zijn gemachtigde teneinde zich van zijn akkoord te verzekeren. Zij verwijst naar de instructies van
de Dienst Vreemdelingenzaken van 16 oktober 2007 waarin gesteld wordt dat de aanvraag van
verzoeker onontvankelijk moet verklaard worden en dat er een bevel om het grondgebied te
verlaten moet betekend worden. Volgens de stad Antwerpen vormt de beslissing tot het afleveren
van een bijlage 15 ter een zuivere uitvoeringsbeslissing van de instructies van de gemachtigde
van de minister van 21 september 2007. Verzoekende partij stelt in haar repliekmemorie dat “ten
onrechte wordt gesteld dat de Stad Antwerpen enkel is opgetreden in en op instructie van Dienst
Vreemdelingenzaken, waar zij zelf termijnen heeft bepaald voor het voltrekken van het huwelijk , met
volledige kennis van zaken en met kennisname van de verblijfssituatie van verzoeker. Dat de Stad
Antwerpen dan ook niet buiten zaken dient te worden gesteld”. Ter terechtzitting stelt de verzoekende
partij dan weer dat de tweede verwerende partij gehandeld heeft op instructies van de Dienst
Vreemdelingenzaken. Ter terechtzitting stelt de gemachtigde van de minister (eerste verwerende
partij) dat hij zich daaromtrent gedraagt naar de wijsheid van de Raad. Tweede verwerende partij
voegt er “voor de goede orde” aan toe dat het beroep van verzoeker gericht is tegen de instructies
van 21 september 2007 van de Dienst Vreemdelingen-zaken en het daaropvolgende bevel om
het grondgebied te verlaten, betekend op 7 november 2007 en niet tegen de bijlage 15 ter
betreffende de ontvankelijkheid van een aanvraag “tot vestiging”. Zij preciseert dienaangaande dat
het de Raad niet vrijstaat het voorwerp van het beroep uit te breiden tot beslissingen die niet in
het verzoekschrift zijn opgenomen. Blijkens haar nota met opmerkingen heeft de eerste
verwerende partij haar verweer eveneens beperkt tot de tweede bestreden beslissing. 

2.9. Uit de bewoordingen van het weliswaar warrig opgesteld verzoekschrift en de daarbij
gevoegde bestreden beslissingen dient de Raad af te leiden dat het beroep wel degelijk gericht is
tegen de eerste en de tweede bestreden beslissing.
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2.10. De eerste bestreden beslissing luidt als volgt:

“Gelet op artikel 12 bis 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 26, §2, van het koninklijk  besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Het verzoek tot toelating tot verblijf, ingediend op 8/10/2007 door V., S.R. (…) is onontvankelijk .

REDEN VAN DE BESLISSING

X De betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden gesteld in artikel 12 bis, §1, tweede lid, 1° of 2°,
van de wet

Betrokkene legt niet alle in artikel 12 bis, §2, van de wet bedoelde bewijzen over:
een gemeentelijk  attest van voldoende huisvesting, een medisch attest, een bewijs van goed gedrag
en zeden van het land van herkomst, een bewijs van ziekteverzekering ; (…)”       

2.11. Uit de hierboven geciteerde beslissing blijkt dat de aanvraag tot verblijf van verzoeker
onontvankelijk verklaard werd aangezien hij geacht werd niet te voldoen aan de voorwaarden
gesteld in artikel 12 bis, §1, tweede lid, 1° of 2°, van de vreemdelingenwet. Artikel 12 bis, §1,
tweede lid, 1° of 2° van de vreemdelingenwet dient samen gelezen te worden met artikel 12 bis,
§3, eerste lid, van de vreemdelingenwet, dat het volgende bepaalt:

“§ 3. In de in § 1, tweede lid, 1° en 2°, bedoelde gevallen, wanneer de in § 1 bedoelde vreemdeling
zich bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats aanbiedt en verklaart dat hij zich in één der in
artikel 10 voorziene gevallen bevindt, wordt hij, na inzage van de documenten die vereist zijn voor zijn
binnenkomst en verblijf en op voorwaarde dat alle bewijzen bedoeld in § 2 werden overgemaakt,
ingeschreven in het vreemdelingenregister en in het bezit gesteld van een document waaruit blijk t dat
de aanvraag werd ingediend, en van een document waaruit blijk t dat hij in het vreemdelingenregister
werd ingeschreven.”

2.12. In de memorie van toelichting (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, Parl. St., Kamer 2005-2006, nr.2478/001, p. 68) bij artikel 12 bis, §3, eerste lid,
van de vreemdelingenwet wordt het volgende bepaald:

“(…) a) Geval van de indiening van de aanvraag door een vreemdeling die houder is van een
verblijfstitel of door een vreemdeling die gemachtigd is tot een verblijf van maxium drie maanden:
Deze aanvraag moet worden ingediend bij het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de
betrokkene
dat verantwoordelijk  is voor het onderzoek van de ontvankelijkheid van de aanvraag. Het
gemeentebestuur moet zich ervan vergewissen dat de aanvrager voldoet aan de in § 1, tweede lid, 1°
of 2° vastgelegde voorwaarden (die het mogelijk  maken om het verzoek op het Belgisch grondgebied
in te dienen). Het gaat niet om een doorgedreven onderzoek, wat bij het onderzoek ten gronde hoort,
maar om de verificatie dat alle vereiste documenten worden overgelegd en dat ze, indien dat nodig is,
aan de vereiste formele voorschriften (legalisatie) voldoen” (…)”

2.13. Te dezen vormt artikel 26, §2, van het vreemdelingenbesluit de uitvoeringsbepaling van
artikel 12 bis, §3, van de vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als volgt:

“§ 2.- Indien de in artikel 12bis, § 3, van de wet bedoelde vreemdeling niet voldoet aan de
voorwaarden vastgelegd in § 1, tweede lid, 1° en 2°, van dezelfde bepaling, geeft het
gemeentebestuur hem kennis van de beslissing tot onontvankelijkverklaring van zijn aanvraag door
afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 15ter. Het gemeentebestuur bezorgt
onmiddellijk  een kopie van dit document aan de gemachtigde van de minister.
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Indien de vreemdeling zich bovendien in één van de in artikel 7 van de wet bepaalde gevallen bevindt
wordt hem, in voorkomend geval, door middel van het formulier A of B, overeenkomstig de modellen
van bijlage 12 of 13, kennis gegeven van de beslissing waarbij hem bevolen wordt het grondgebied te
verlaten.”

2.14. Uit het gestelde in de punten 2.12 en 2.13 alsook uit het model van de bijlage 15 ter,
gevoegd bij het vreemdelingenbesluit vloeit onbetwistbaar voort dat de afgifte van een bijlage 15
ter, waarbij de verblijfsaanvraag van een vreemdeling onontvankelijk verklaard wordt, behoort tot
de autonome beslissingsbevoegdheid van de gemeente. Ten overvloede kan in deze nog
verwezen worden naar punt III, B., 2.a) 1) van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de
wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de
inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 (B.S., 4 juli 2007) dat de autonome
beslissingsbevoegheid van de gemeente in deze bevestigt. Hierin wordt namelijk het volgende
bepaald :

“(…) a) Onderzoek van de ontvankelijkheid van de aanvraag tot verblijf
1) De aanvrager verblijft al legaal in België (punten 1) en 2) hierboven)
Het gemeentebestuur gaat zelf na of de aanvrager voldoet aan alle voorwaarden voor de
ontvankelijkheid van zijn aanvraag. De documenten die moeten worden overgelegd opdat de
aanvraag ontvankelijk  kan worden verklaard worden onder het onderstaande punt D. De Vereiste
documenten (inventaris) opgesomd.
- Indien de aanvraag ontvankelijk  is, schrijft het gemeentebestuur de betrokkene in het
vreemdelingenregister in en overhandigt het hem een bijlage 15bis en een attest van immatriculatie
(model A) met een geldigheidsduur van 9 maanden;
- Indien de aanvraag onontvankelijk  is, overhandigt het gemeentebestuur hem een bijlage 15ter en,
in voorkomend geval, een bevel om het grondgebied te verlaten. Indien het gemeentebestuur de
bijlage 15ter invult, duidt het de reden van de beslissing aan door het juiste vakje aan te kruisen, en
preciseert het ook de feitelijke reden(en).
In beide gevallen dient een kopie van het document dat aan de aanvrager afgegeven werd en de
overgelegde documenten onverwijld naar de Dienst Vreemdelingenzaken - Bureau gezinshereniging -
artikel 10(12)gestuurd te worden.(…).”

2.15. Het feit dat de Dienst Vreemdelingenzaken op 16 oktober 2007 instructies verstuurt naar
“Mijnheer de burgemeester van 2100 Deurne” met het oog op de afgifte van een bijlage 15 ter, waarin
tevens gesteld wordt dat de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken van 21 september
2007 voor afgifte van de bijlage 13 aan betrokkene dient betekend te worden, doet geen afbreuk
aan de autonome beslissingsbevoegdheid van de gemeente inzake de afgifte van de bijlage 15
ter.

2.16. Artikel 12, §3, tweede lid, van de vreemdelingenwet bepaalt niet wat de tweede verwerende
partij erin meent te lezen en kan derhalve niet dienstig opgeworpen worden. In zoverre de tweede
verwerende partij artikel 12 bis, §3, tweede lid, van de vreemdelingenwet bedoelt op te werpen
dient redelijkerwijze gesteld te worden dat dit aansluit bij het gestelde in artikel 12 bis, §3, eerste
lid, van de vreemdelingenwet en dat de gemeente de Dienst Vreemdelingenzaken dient te
verwittigen van het gegeven dat de verblijfsaanvraag van de bedoelde vreemdeling ontvankelijk
verklaard werd, zodat de Dienst Vreemdelingenzaken zich binnen de gestelde termijnen kan
uitspreken over de gegrondheid van diens aanvraag.

2.17. Concluderend dient gesteld te worden dat de tweede verwerende partij, die opgeroepen
werd met het oog op verweer inzake de eerste bestreden beslissing, dienaangaande niet buiten
de zaak wordt gesteld en dat het door haar gestelde verzoek verworpen wordt .

2.18. In haar nota vraagt de tweede verwerende partij verzoekende partij te verwijzen in de
kosten.
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De Raad kan geen gerechtskosten opleggen en kan derhalve niet ingaan op dit verzoek. 

3.   Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In een eerste middel werpt verzoeker de schending op van de artikelen 57/6 en 62 van de
vreemdelingenwet en van artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van bestuurshandelingen.

3.2. Verzoeker stelt dat alle administratieve beslissingen met redenen dienen te worden omkleed
en dat dit in casu ook geldt “waar de beslissing tot weigering van bevel om het grondgebied te verlaten,
genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken, betekend door de politiediensten te Leuven op 31.08.2006,
niet verwijzen naar de wetsartikelen waarop beweerd inbreuk zou zijn gepleegd”. Verzoeker voegt er aan
toe dat “de motiveringsplicht ook geldt ten aanzien van het Commissariaat-generaal zoals uitdrukkelijk
voorzien in artikel 57/6 van de wet van 15 december 1980”.

3.3. De Raad stelt vast dat verzoeker verwijst naar wetsartikelen inzake de motiveringsplicht en
naar het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van de motiveringsplicht en uitlegt waarom hij
deze geschonden acht. De exceptie van onontvankelijkheid van het middel opgeworpen door de
eerste verwerende partij is derhalve niet gegrond.

3.4. Uit een eenvoudige lezing van zowel de eerste als de tweede bestreden beslissing blijkt dat
ze de wetsartikelen vermelden en de feitelijke overwegingen bevatten waarop ze gebaseerd zijn
en dat dit op een afdoende bevattelijke wijze werd uiteengezet. 

Het eerste middel is niet gegrond voor zover de schending opgeworpen wordt van artikel 62 van
de vreemdelingenwet en van artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van bestuurshandelingen.

Verder dient de Raad vast te stellen dat noch de eerste bestreden beslissing noch de tweede
bestreden beslissing uitgaan van het Commissariaat-generaal zodat artikel 57/6 van de
vreemdelingenwet niet dienstig kan worden ingeroepen. 

Voor zover het eerste middel de schending opwerpt van artikel 57/6 van de vreemdelingenwet
mist het juridische grondslag. 

3.5. In een tweede middel werpt verzoeker de schending van het redelijkheidsbeginsel op.

3.6. Verzoeker betoogt ter ondersteuning van het tweede middel dat “zich tevens een schending van
de motiveringsplicht voordoet”. Verzoeker vervolgt “dat op basis van de door verzoekster verstrekte
gegevens in redelijkheid niet kan worden besloten tot onontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag, mede
gelet op zijn Spaanse verblijfsvergunning die geldig is tot 15 december 2007 en een administratieve overheid
geplaatst in dezelfde omstandigheden niet zou kunnen komen tot dezelfde beslissing”. Verzoeker voegt
er nog aan toe “dat in deze geen rekening werd gehouden met de objectief controleerbare gegevens m.b.t.
zijn verblijfssituatie en de verblijfssituatie van zijn echtgenote en het aangegane huwelijk”.

3.7. De aanduiding dat een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur geschonden is en de
omschrijving van de manier waarop dit beginsel geschonden is, vormt wel degelijk een middel. 
De exceptie van onontvankelijkheid van het middel opgeworpen door de eerste verwerende partij
is derhalve niet gegrond.
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3.8. De Raad leidt uit de formulering van het tweede middel redelijkerwijze af dat het gericht is
tegen de eerste bestreden beslissing.

3.9. Uit een combinatie van artikel 12 bis,§§ 2 en 3 en artikel 10, §2, tweede lid en laatste lid van
de vreemdelingenwet volgt dat een vreemdeling die een verblijfsaanvraag indient op grond van
artikel 10 van de vreemdelingenwet om te komen samenleven met zijn echtgenote, de volgende
documenten dient over te leggen:
- het bewijs dat hij niet lijdt aan één van de ziekten die de volksgezondheid in gevaar kunnen
brengen;
- een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document indien men ouder is dan
achttien jaar;
- een bewijs dat de vreemdeling die vervoegd wordt, beschikt over voldoende huisvesting om het
familielid dat een verblijfsaanvraag indient te herbergen;
- een bewijs dat de vreemdeling die vervoegd wordt beschikt over een ziektekostenverzekering
die de risico’s in België van hem en van zijn familieleden dekt.

3.10. Blijkens het administratief dossier werden de bovenvermelde documenten niet neergelegd
door verzoeker. De bestreden beslissing die verwijst naar de toepassing van artikel 12 bis, §1,
tweede lid, 1° of 2°, werd derhalve terecht genomen. Op de door verzoeker bij zijn verzoekschrift
gevoegde stukken vermag de Raad in het kader van zijn annulatiebevoegdheid geen acht te
slaan aangezien ze niet ter kennis stonden van de gemachtigde van de minister op het ogenblik
van het treffen van de bestreden beslissing.

3.11. Het gegeven dat verzoeker beschikt over een Spaanse verblijfsvergunning doet hier niet ter
zake. De eerste bestreden beslissing verwijt verzoeker voorts niet, zoals hij ten onrechte stelt in
zijn verzoekschrift onder het kopje “uiteenzetting van de feiten” dat hij niet zou zijn gemachtigd of
toegelaten tot verblijf in het Rijk, wel dat hij niet alle in artikel 12 bis, §2 van de wet bedoelde
bewijzen overmaakt.

3.12. De eerste bestreden beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen.
Verzoeker toont niet aan dat de feitelijke vaststellingen van de gemachtigde van de Minister niet
correct zijn, noch dat de gevolgtrekkingen die deze hieruit afleidt, kennelijk onredelijk zijn.

Het tweede middel is niet gegrond.

3.13. In een derde middel werpt verzoeker de schending op van de artikelen 7 en 12 van de
vreemdelingenwet.

3.14. Verzoeker stelt dat “bovenvermelde artikelen niet werden geschonden, gelet op het huwelijk  van
verzoeker voor de genomen beslissing en het feit dat hij rechtsgeldig ingeschreven is in Spanje”.
Verzoeker vervolgt dat hij tevens over een verzekering “DKV” beschikt en geen strafregister heeft,
zodat hij rechtsgeldig in België kan verblijven. Verzoeker voegt eraan toe dat zijn echtgenote
beschikt over voldoende middelen van bestaan, werkzaam is en dat hij bereid is te werken zodra
hij in het bezit gesteld wordt van zijn bewijs van immatriculatie. In zijn repliekmemorie voegt
verzoeker eraan toe dat aangezien hij rechtsgeldig verbleef in Spanje, hij ook rechtsgeldig
verbleef in België.

3.15. Zoals de eerste en de tweede verwerende partij terecht stellen kan de schending van artikel
12 van de vreemdelingenwet in onderhavige betwisting niet dienstig worden ingeroepen. Artikel
12 van de vreemdelingenwet regelt immers de modaliteiten van inschrijving in de
bevolkingsregisters van een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van meer
dan drie maanden in het Rijk, wat te dezen manifest niet het geval is.
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3.16. Voor zover de schending wordt opgeworpen van artikel 12 van de vreemdelingenwet mist
het derde middel juridische grondslag.

3.17. Voor zover de schending opgeworpen wordt van artikel 7 van de vreemdelingenwet is het
derde middel onontvankelijk aangezien het de Raad niet toekomt om uit het betoog van verzoeker
te gaan distilleren op welke wijze artikel 7 van de vreemdelingenwet geschonden werd door de
bestreden beslissingen. In die mate is de exceptie van onontvankelijkheid van het eerste middel,
opgeworpen door de eerste verwerende partij, gegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

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

mevr. M. EKKA,   wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN  toegevoegd griffier.

  De griffier,     De voorzitter,

T. LEYSEN.     M. EKKA.


