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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 1780 van 18 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, WND. KAMERVOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Dominicaanse nationaliteit, op 28 juni 2007 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 8 juni 2007 tot
weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten.

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 6 augustus 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
3 september 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor de
verzoekende partij en van E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST :

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Op 12 januari 2007 dient verzoeker een aanvraag tot vestiging in als adoptiezoon van de
heer X.

Ter staving legt hij onder meer een kopie van zijn Dominicaans paspoort onder de naam
van X voor, alsook een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 23 november 2006,
waarbij de adoptieakte van 23 mei 2005 werd gehomologeerd, en de overschrijving van
het beschikkend gedeelte van dit arrest bij de burgerlijke stand te Stekene op 24 mei
2007.
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Bij brief van 16 april 2007 deelt het Consulaat Generaal van de Dominicaanse Republiek
te Antwerpen mee dat op grond van de Dominicaanse wetten geen bijkomende
achternaam kan worden toegevoegd aan het paspoort van verzoeker.

Op 8 juni 2007 wordt beslist tot weigering van de vestiging van verzoeker met bevel om
het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die luidt alsvolgt:

“Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op vestiging als bloedverwant in
neergaande lijn van X:
Betrokkene heeft geen paspoort voorgelegd op naam van X.”

2. Onderzoek van het beroep.

2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het
redelijkheidsbeginsel. Hij betoogt dat zijn naam is gewijzigd terwijl hij reeds in België
verbleef. Hij verwijst hiervoor naar een arrest van 23 november 2006 van het Hof van
Beroep te Gent dat oordeelde dat zijn familienaam voortaan is: X. Hij betoogt dat het
redelijkheidsbeginsel zich verzet tegen het opleggen van het aanpassen van het paspoort
dat thans wordt voorgelegd met vermelding “X”, gezien de naamswijziging voortvloeit
uit een definitieve rechterlijke beslissing in toepassing van de Belgische wet zodat er
geen discussie kan bestaan omtrent het feit dat het paspoort op één en dezelfde persoon
betrekking heeft. De ratio legis van artikel 2 van de Vreemdelingenwet bestaat er
precies in zekerheid te hebben omtrent de identiteit van de vreemdeling in kwestie. In
casu staat de identiteit van verzoeker geenszins ter discussie zodat het opleggen van de
aanpassing van de naam in het paspoort van verzoeker een voorwaarde is welke
onwettig, minstens onredelijk is.

2.2. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid
maakt, schendt het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven
motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen
komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een
beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze
werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter toestaat, is niet het
oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden
wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde
verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in werkelijkheid
een kennelijke wanverhouding is (R.v.St., nr. 82.301, 20 september 1999).

Bij arrest van 23 november 2006 van het Hof van Beroep te Gent wordt de adoptieakte
gehomologeerd waarbij X en X verklaard hebben X te adopteren en wordt gesteld dat de
geadopteerde voortaan de volgende naam en voornaam zal dragen: X. Op 24 mei 2007
wordt het beschikkend gedeelte van dit arrest overgeschreven in de register van de
burgerlijke stand te Stekene.

Op 2 april 2007 stelt de gemeentelijke ambtenaar van de gemeente Stekene het
volgende:

“Het is momenteel onmogelijk voor X om een paspoort onder zijn nieuwe naam voor te leggen”.

Bij brief van 16 april 2007 stelt het Consulaat Generaal van de Dominicaanse Republiek
te Antwerpen het volgende:

“Het Consulaat van de Dominicaanse Republiek te Antwerpen certificeert dat in de zaak van de
heer X, Dominicaans burger, met Dominicaans paspoort N° X, en aan Dominicaanse
identiteitskaart N° X, overeenkomstig de Dominicaanse wetten, geen bijkomende achternaam
kan worden toegevoegd op zijn Dominicaans paspoort.”
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De verwerende partij stelt hierover in de nota:

“Bij brief van 16 april 2007 bevestigde het Consulaat Generaal van de Dominicaanse Republiek te
Antwerpen dat op grond van de Dominicaanse wetten geen verschillende achternaam
toegevoegd kon worden aan het paspoort van verzoeker.”

Ondanks de rechtstoestand van verzoeker welke werd bepaald door het arrest van 23
november 2006 van het Hof van Beroep te Gent blijkt uit het administratieve dossier,
met name de voornoemde brief van het Consulaat Generaal van de Dominicaanse
Republiek te Antwerpen, dat het voor verzoeker onmogelijk is om een paspoort op naam
van X te verkrijgen.

Het bestuur handelt derhalve op kennelijk onredelijke wijze wanneer het beslist tot
weigering van de vestiging omdat verzoeker geen paspoort heeft voorgelegd op naam
van X.

Het tweede middel is in die mate gegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN :

Enig artikel.

De beslissing genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken op 8 juni 2007 wordt
vernietigd.

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

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. kamervoorzitter, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. P. BAEKELANDT, toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 P. BAEKELANDT.    M. MILOJKOWIC.


