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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 1615 van 11 september 2007
in de zaak X / IIde kamer

In zake: X
  Gekozen woonplaats: X

tegen :

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Albanese nationaliteit, op 25 juni 2007 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van het bevel om het grondgebied te
verlaten van de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken van 7 juni 2006
en van de beslissing van 26 april 2007 van de gemachtigde van de Minister van
Binnenlandse Zaken waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk werd
verklaard.

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.

Gezien de repliekmemorie.

Gelet op de beschikking van 26 juli 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24
augustus 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat Ph. JANSSENS, die verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST :

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoeker verklaart op 26 september 1998 het Rijk te zijn binnengekomen en op 29
september 1998 vraagt hij de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling.

Op 17 maart 1999 neemt de Minister van Binnenlandse zaken de beslissing tot
weigering van verblijf, met bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten.
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Op 25 mei 1999 beslist de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
om de beslissing van weigering van verblijf te bevestigen.

Op 7 oktober 1999 dient verzoeker een tweede asielaanvraag in.

Op 3 augustus 2000 beslist de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken de
tweede asielaanvraag niet in overweging te nemen.

Op 4 augustus 2000 dient verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in.

Op 9 augustus 2000 beslist de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken om
de aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf onontvankelijk te verklaren.

Op 17 juni 2005 dient verzoeker een tweede aanvraag om machtiging tot voorlopig
verblijf in.

Op 26 april 2007 beslist de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken om
verzoekers aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf onontvankelijk te verklaren. Dit
is de eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“De redenen die aangehaald worden om het verblijf toe te staan zijn onvoldoende.
Betrokkene haalt aan dat hij de vader is van een kind met de Belgische nationaliteit, met name
X, geboren op 28/04/2000. Bij vonnis van de jeugdrechtbank te Antwerpen werd op
19/04/2006 bepaald dat het kind voorlopig haar hoofdverblijfplaats heeft bij de moeder van
het kind, X, dat deze voorlopig het ouderlijk gezag over het kind uitoefent en dat de heer X
voorlopig omgangsrecht heeft en een onderhoudsbijdrage dient te betalen.
Er dient opgemerkt te worden dat het hebben van een kind met de Belgische nationaliteit op
zich niet automatisch een recht op verblijf in België opent. Betrokkene is immers reeds
verscheidene malen in aanraking gekomen met de Belgische ordediensten, te weten: poging
om een schijnhuwelijk aan te gaan met een Belgische onderdaan in 1998 (PV nr. 115183/98
dd 06/11/1998); valsheid in handelsgeschriften in 1999 (PV nr. AN.21.36..100422/99 dd.
07/01/1999); gebruik van (ver)vals(t)e paspoorten (bijkomende inlichtingen bij een
administratief verslag opgesteld door de toenmalige Rijkswachtbrigade te Merksplas
dd.30/06/1999); aanranding van de eerbaarheid van een persoon jonger dan 16 jaar zonder
geweld of bedreiging in 2000; en verbale bedreigingen in 2001. Daarnaast heeft betrokkene
ook getracht de Belgische autoriteiten te misleiden door gebruik van een alias, te weten X,
geboren te Addis Abeba op 07/11/1966, van Griekse nationaliteit.
Betrokkene is bijgevolg – omwille van zijn eigen daden - zelf verantwoordelijk voor het in
gevaar brengen van de  familiebanden. Daar het gedrag van betrokkene als een gevaar voor
de openbare orde beschouwd dient te worden, kan artikel 8 van het EVRM niet weerhouden
worden. De vrijwaring van het hoger belang van de Staat primeert immers op de persoonlijke
belangen van betrokkene en diens familiale banden.”

Op 7 juni 2006 wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten betekend.
Dit is de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of
slaagt er niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (artikel 7,
alinea 1, 2° van de wet van 15 december 1980).
De betrokkene werd niet erkend als vluchteling (art. 77 van het koninklijk besluit van
08/10/1981)”

2. Onderzoek van het beroep.

2.1.  Exceptie:

De verwerende partij werpt op dat het beroep tot nietigverklaring onontvankelijk is daar
het naast de uiteenzetting van de middelen, geen uiteenzetting van de feiten bevat.
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De Raad is van oordeel dat het er weinig toe doet dat het beroep geen uiteenzetting van
de feiten bevat, wanneer, zoals in casu, de tegenpartij, die zich niet vergist heeft
omtrent de draagwijdte van de aangevoerde middelen, de feiten kent die eraan ten
grondslag liggen. De exceptie van onontvankelijkheid wordt verworpen.

2.2.  Belang:

Voorts werpt de verwerende partij op dat in zoverre het beroep tot nietigverklaring
gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten van 7 juni 2006, verzoeker niet
getuigt over het rechtens vereiste belang.

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de eerste asielaanvraag van
verzoeker definitief werd afgesloten met een bevestigende beslissing van weigering van
verblijf van 25 mei 1999 van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen. De tweede asielaanvraag van verzoeker werd definitief afgesloten met de
beslissing van 3 augustus 2000 van de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse
Zaken tot weigering van inoverwegingname. Hieruit volgt dat bij een eventuele
vernietiging van het bestreden bevel, de verwerende partij niets anders vermag dan in
uitvoering van het huidige artikel 75 van het Koninlijk besluit van 8 oktober 1981
opnieuw, na te hebben vastgesteld dat verzoeker niet als vluchteling werd erkend, zich
illegaal op het grondgebied bevindt, een bevel te verlenen om het grondgebied te
verlaten. Verzoeker toont niet aan een aanvraag om machtiging tot verblijf zou
verhinderen dat hem opnieuw een bevel om grondgebied te verlaten kan worden
gegeven. Een eventuele vernietiging van de eerste bestreden beslissing kan de verzoeker
geen nut opleveren, zodat hij geen belang heeft bij de vernietiging van deze beslissing.

2.3.  Middelen:

In een eerste 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. In een tweede middel voert verzoeker “de onjuiste, gebrekkige of
ontbrekende motivering van de bestreden beslissing van de Minister van Binnenlandse
zaken, beslissing overeenkomstig de wet van 29 juli 1991” aan. Verzoeker stelt dat hij
zijn aanvraag om machtiging tot verblijf gesteund heeft op artikel 8 EVRM en dat hierop
niet geantwoord wordt door de minister. Dat de minister enkel verwijst naar
processen-verbaal welke lastens hem zijn opgesteld. Verder stelt verzoeker dat al deze
processen-verbaal geseponeerd zijn, dat hij nog nooit werd veroordeeld en dat hij over
een blanco strafregister beschikt. Verzoeker is van oordeel dat de minister dient aan te
geven hoe hij een actueel gevaar zou kunnen vormen voor de openbare orde. Tot slot
stelt verzoeker dat de minister bij de vermelding van de beroepsmogelijkheden een
foutieve rechtsinstantie heeft opgegeven.

Bij lezing van het eerste en het tweede middel blijkt dat verzoeker de schending van de
artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandelingen aanvoert, zodat beide middelen samen worden besproken.

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 de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld 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. 129.466, 19 maart 2004, R.v.St.,  nr.
132.710, 21 juni 2004). Dat het begrip afdoende impliceert dat de opgelegde motivering
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in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De
bestreden beslissing geeft duidelijk de motieven aan op grond waarvan de beslissing is
genomen. De bestreden beslissing wordt als volgt gemotiveerd:

“Betrokkene haalt aan dat hij de vader is van een kind met Belgische nationaliteit, met name
X, geboren op 28/4/2000. Bij vonnis van de jeugdrechtbank te Antwerpen werd op
19/04/2006 bepaald dat het kind voorlopig haar hoofdverblijfplaats heeft bij de moeder van
het kind, X, dat deze voorlopig het ouderlijk gezag over het kind uitoefent en dat de heer X
voorlopig omgangsrecht heeft en een onderhoudsbijdrage dient te betalen.
Er dient opgemerkt te worden dat het hebben van een kind met de Belgische nationaliteit op
zich niet automatisch een recht op verblijf in België opent. Betrokkene is immers reeds
verscheidene malen in aanraking gekomen met de Belgische ordediensten, te weten: poging
om een schijnhuwelijk aan te gaan met een Belgische onderdaan in 1998 (…); valsheid in
handelsgeschriften in 1999 (…); gebruik van (ver)vals(t)e paspoorten (…); aanranding van de
eerbaarheid van een persoon jonger dan 16 jaar zonder geweld of bedreiging in 2000; en
verbale bedreigingen in 2001. Daarnaast heeft betrokkene ook getracht de Belgische
autoriteiten te misleiden door gebruik van een alias, te weten X, geboren te Addis Abeba op
7/11/1996, van Griekse nationaliteit.
Betrokkene is bijgevolg – omwille van zijn eigen daden –zelf verantwoordelijk voor het in
gevaar brengen van de familiebanden. Daar het gedrag van betrokkene als een gevaar voorde
openbare orde beschouwd dient te worden, kan artikel van het 8 EVRM niet weerhouden
worden. De vrijwaring van het hoger belang van de Staat primeert immers op de persoonlijke
belangen van betrokkene en diens familiale banden”.

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te
begrijpen op 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 aanvoert dat er niet werd geantwoord op de in zijn aanvraag
aangehaalde gegevens met betrekking tot artikel 8 EVRM, stelt de Raad vast dat
verzoekers argument faalt. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat er
terdege geantwoord werd op zijn beschouwingen met betrekking tot artikel 8 EVRM. Zo
stelt de bestreden beslissing dat het hebben van een kind met Belgische nationaliteit niet
automatisch een recht op verblijf opent in België en dat de belangen van de staat
primeren op de persoonlijke belangen van verzoeker en diens familiale banden.

Ook verzoekers argumentatie betreffende de lastens hem opgestelde processen-verbaal
mist feitelijke grondslag. De Raad stelt enerzijds vast dat verzoeker geen enkel bewijs
aanbrengt van het beweerde sepot. Hij beperkt zich tot een blote bewering. Anderzijds
blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat er betreffende de poging tot
schijnhuwelijk bekentenissen zijn afgelegd door mevr. X, met wie verzoeker de
huwelijksaangifte deed. Dit wordt overigens niet ontkent door verzoeker. Eveneens uit
het administratief dossier blijkt dat verzoeker gebruik heeft gemaakt van valse alias(sen)
en dat hem verschillende ernstige feiten ten laste worden gelegd. In de bestreden
beslissing wordt uitvoerig ingegaan op de door de verzoeker gepleegde ernstige feiten en
de lastens hem opgestelde processen-verbaal. De Raad stelt vast dat het niet kennelijk
onredelijk is te stellen dat het gedrag van verzoeker als een gevaar voor de schending
van de openbare orde kan worden beschouwd.

Wat betreft het gegeven dat in de kennisgeving van de bestreden beslissing melding
wordt gemaakt van een verkeerde rechtsinstantie stelt de Raad vast dat verzoeker niet
aantoont welk belang hij heeft bij het aanvoeren van een dergelijke grief. Verzoeker is er
blijkbaar in geslaagd zijn grieven voor de juiste instantie te brengen. Hij toont niet aan op
welke wijze zijn rechten werden geschonden. Bovendien brengt een eventueel gebrek in
de kennisgeving van de bestreden beslissing niet mee dat de motieven van deze
beslissing onwettig zijn (R.v.St., nr.164.240, 30 oktober 2006).

Het eerste en het tweede middel zijn ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN :

Enig artikel.

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf september tweeduizend en
zeven door:

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

mevr. E. VANDERSCHOMMEN,  toegevoegd griffier.

 De griffier,      De voorzitter,

 E. VANDERSCHOMMEN.    J. CAMU.


