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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 15.758 van 10 september 2008
in de zaak RvV X II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 22 mei
2008 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te
vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid
van 11 april 2008 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op grond van
artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemde-lingen, onontvankelijk
verklaard wordt en waarbij een bevel om het grondgebied te verlaten getroffen wordt.

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.

Gelet op de beschikking van 19 juni 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21
augustus 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. DELVAUX, die loco advocaat L. VRONINKS
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat S. FIERENS, die loco advocaat E.
MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

1.1. Verzoeker kwam toe op Belgisch grondgebied op 24 september 2001 en vroeg dezelfde
dag asiel aan.

1.2. Op 8 november 2001 nam de gemachtigde van de minister een beslissing tot weigering
van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26 bis).
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1.3. Na dringend beroep besliste de Commissaris-generaal op 28 januari 2002 dat verder
onderzoek noodzakelijk was.

1.4. Op 16 juli 2002 besliste de Commissaris-generaal tot weigering van de hoedanigheid van
vluchteling.

1.5. De Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen trof na beroep op 25 oktober 2002 de
beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling, waarna op 11 februari 2003 een
bevel om het grondgebied te verlaten uitgevaardigd werd. Tegen de beslissing van de Vaste
Beroepscommissie voor vluchtelingen werd een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij de
Raad van State dat bij arrest van 20 februari 2004 werd verworpen.

1.6. Op 5 mei 2004 diende verzoeker een eerste aanvraag om machtiging tot verblijf in op
grond van artikel 9, derde 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).

1.7. Op 29 december 2006 besliste de gemachtigde van de minister om de in punt 1.6.
vermelde aanvraag onontvankelijk te verklaren. Op 9 maart 2007 werd een bevel om het
grondgebied te verlaten uitgereikt.

1.8. Op 18 april 2007 diende verzoeker een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in op
grond van artikel 9, derde lid, van de vreemdelingenwet.

1.9. Op 11 april 2008 besliste de gemachtigde van de minister om de in punt 1.8. vermelde
aanvraag onontvankelijk te verklaren. Verzoeker werd hiervan op 29 april 2008 in kennis
gesteld.

Dit vormt de bestreden beslissing.

2. Onderzoek van het beroep.

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn.

2.1. Verzoeker stelt in fine van zijn verzoekschrift bij wijze van enig middel dat door de
bestreden beslissing worden geschonden, “de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, het artikel 7 van de wet van 15
december 1980, de algemene beginselen van behoorlijk  bestuur, meer bepaald de
zorgvuldigheids-verplichting, het redelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel”.

2.2. In een eerste onderdeel van zijn enig middel voert verzoeker de schending aan van de
artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen. Verzoeker stelt het volgende:

“De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met
machtsoverschrijding genomen (R.v.St., 4 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St., 30
september 1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St., 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519).
Krachtens de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen, is het een substantiële vormvereiste dat motivering - en dan nog
noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch aanvaardbare motivering - gebeurt van de door de
overheid genomen beslissingen.
Allereerst dient vastgesteld dat verzoeker sedert september 2001 in België verblijft en gedurende
al die tijd in België werd opgevangen;
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Dit houdt concreet in dat verzoeker reeds bijna zeven jaren onafgebroken in België verblijft, op
een door de overheid gekend adres, waar verzoeker steeds is terug te vinden;
Verzoeker wordt verweten dat hij zijn regularisatieverzoek niet heeft ingediend via de diplomatieke
of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland.
Men kan evenwel van verzoeker niet verwachten dat hij een vertrouwde omgeving die het Rijk voor
hem is geworden na zoveel jaren onafgebroken verblijf, zou verlaten om een dergelijk  verzoek te
gaan indienen in zijn land van herkomst;
Er dient daarenboven gesteld te worden dat verzoeker hiertoe absoluut niet over de nodige
financiële middelen beschikt en de situatie in Nepal op het ogenblik van het indienen van het
verzoek tot regularisatie zeker niet van die aard was dat een dergelijke reis voor verzoeker zonder
gevaar zou zijn;
Zelfs op dit ogenblik adviseert het Ministerie van Buitenlandse Zaken negatief om naar sommige
delen van Nepal te reizen, zelfs na de gehouden verkiezingen;
Er zijn nog regelmatig bomaanslagen en terreurdaden;”

2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van
29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel
de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar
beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen
in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de
juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen
en dit op een afdoende wijze (R.v.St., nr. 110.071, 6 september 2002; R.v.St., nr. 132.710, 21
juni 2004). De Raad stelt vast dat verzoeker de motieven die aan de grondslag liggen van de
bestreden beslissing kent nu hij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een
middel, zodat voldaan is aan de formele motive-ringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit
het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden.

2.4. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële
motiveringsplicht, niet bevoegd 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 (cfr. R.v.St., nr. 101.624, 7
december 2001).

2.5. Met zijn betoog dat hij al bijna zeven jaar ononderbroken in België verblijft, dat daarom
niet kan verwacht worden dat hij een verzoek indient in zijn land van herkomst, dat hem
daartoe de financiële middelen ontbreken en dat er gevaar zou zijn bij een terugkeer naar
Nepal, slaagt verzoeker er niet in aan te tonen dat de gemachtigde van de minister bij het
nemen van de bestreden beslissing is uitgegaan van foutieve gegevens, deze onjuist zou
hebben beoordeeld of op kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit zou zijn gekomen. Er wordt
derhalve geen schending van de motiveringsplicht aangetoond

Het eerste onderdeel van het middel is niet gegrond.

2.6. In een tweede onderdeel van het enig middel werpt verzoeker de schending op van de
algemene rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijke bestuur, inzonderheid het
proportionaliteitsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.
Verzoeker betoogt als volgt:

“Tweedens stelt verzoeker dat de Belgische overheid terecht in hoofde van verzoeker een rechtmatig
vertrouwen heeft gewekt betreffende zijn verblijf;
Het zou voor de Belgische overheid perfect mogelijk  geweest zijn om verzoeker gedwongen uit te wijzen
en de overheid heeft hiervoor sedert 09.01.2003 aldus meer dan vijf jaren de tijd gehad; Verzoeker heeft
al die tijd een gekende woonplaats gehad in het Rijk en het zou voor de overheid geen enkel probleem
mogen zijn om verzoeker gedwongen uit te wijzen;



                                    RvV X / Pagina 4 van 5

Wat de Belgische overheid evenwel niet doet, wordt wel van verzoeker verwacht, namelijk  terug te keren
naar zijn land van herkomst;
Een dergelijke houding van een overheid kan allerminst bestempeld worden als een uiting van behoorlijk
bestuur;
Thans een bevel om het grondgebied te verlaten afleveren staat haaks op het feitelijk  van verzoeker
gedurende bijna negen jaren;
Aldus wordt het proportionaliteitsbeginsel geschonden.
Door verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen schendt de Minister de
algemene rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijk  bestuur.
Het zorgvuldigheidsbeginsel wordt geschonden, nu vastgesteld wordt dat het bestuur zijn beslissing op
een zorgvuldige manier dient voor te bereiden en de beslissing dient te stoelen op een correcte
feitenvinding. Het bestuur dient zich zo nodig voldoende te informeren (hetgeen in casu niet of niet
voldoende is gebeurd) om met kennis van zaken een beslissing te nemen. Aan de bestuursbeslissing
dient een nauwgezette belangenafweging ten gronde te liggen. "Overzicht van het Belgisch administratief
recht", Mast, 15de druk, 1999, p. 52.
Het proportionaliteitsbeginsel wordt geschonden. Er is een manifest onevenwicht tussen het belang van
de overheid - het verwijderen van personen zonder verblijfsvergunning - en de rechten van het individu
met name het rechtmatig vermoeden dat verzoeker door de houding van de overheid had -gelet op zijn
langdurig verblijf in België; Hoe dan ook is de bestreden beslissing onzorgvuldig en onredelijk  te
noemen.
Zelfs een vrijwillig vertrek naar een derde land met behulp van de internationale organisatie voor migratie
(IOM) kan op zulk een korte periode - een maand - niet georganiseerd worden
De Minister weet dit zeer goed en had hiermee rekening dienen te houden. Zijn handelswijze is onredelijk
en onzorgvuldig.
Zoals reeds werd uiteengezet zijn de motieven van de Minister in strijd met de algemene
rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijk  bestuur, derhalve juridisch niet correct en onjuist. Een
dergelijke beslissing is per definitie genomen in strijd met de motiveringsverplichting.”

2.7. Uit illegaal verblijf kunnen geen rechten worden geput. Uit punt 1 blijkt dat verzoeker reeds
sedert begin 2003 illegaal in het Rijk verblijft. Indien een vreemdeling een bevel om het
grondgebied te verlaten uitgereikt krijgt, komt het aan de vreemdeling in eerste instantie zelf
toe om hieraan gevolg te geven. Het is niet omdat de overheid verzoeker niet op een
gedwongen wijze verwijdert dat hieruit een “rechtmatig vertrouwen gewekt wordt betreffende het
verblijf”. Daargelaten de vraag of een vrijwillig vertrek met behulp van de Internationale
Organisatie voor de Migratie binnen het tijdsbestek van een maand kan worden
georgani-seerd, schrijft geen enkele bepaling voor dat de gemachtigde van de minister bij het
treffen van de bestreden beslissing rekening zou moeten houden met de duur van deze
procedure. Met zijn affirmaties is verzoeker niet bij machte aan te tonen dat de gemachtigde
van de minister de door verzoeker opgeworpen beginselen geschonden heeft.

Het tweede onderdeel van het middel is ongegrond.

2.8. Verzoeker preciseert niet op welke wijze artikel 7 van de vreemdelingenwet geschonden
wordt door de bestreden beslissing. De aangevoerde schending van voormelde bepaling is
derhalve ontvankelijk.

2.9. Uit wat voorafgaat volgt dat het enig middel deels onontvankelijk is en deels ongegrond.

2.10. Verzoeker heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. Er is reden om
toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende
de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing,
als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot
nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de
exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de
verwerende partij.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien september 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.


