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   RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr.  17.919  van 29 oktober 2008
in de zaak RvV X II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van advocaat X

 tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 24 april 2008
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van het bevel van 27 maart 2008 van de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid om het grondgebied te verlaten, aan
verzoekende partij ter kennis gebracht op 4 april 2008.

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 regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 3 september 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21
oktober 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. ALKIS, die voor verzoekende partij verschijnt en
van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE voor verwerende partij
verschijnt.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Verzoeker, van Turkse nationaliteit, komt het Rijk binnen voorzien van een visum type C.

Zijn paspoort was geldig tot 9 februari 2005 en werd op 16 december 2004 verlengd tot 9
februari 2008 terwijl het visum geldig was tot 8 april 2004.

Op 27 maart 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid een
bevel om het grondgebied te verlaten en deze beslissing wordt aan verzoeker ter kennis
gebracht op 4 april 2008. Het betreft de bestreden beslissing waarvan de motieven als volgt
luiden:
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“- art. 7, al.1-1° van de wet van 15 december 1980; verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de
vereiste documenten: vervallen paspoort en vervallen visum”

2.  Over de ontvankelijkheid van de vordering

Verwerende partij werpt in een exceptie op dat verzoeker geen belang heeft bij het ingestelde
beroep tot nietigverklaring van het hem ter kennis gebrachte bevel om het grondgebied te
verlaten.

Er dient te worden opgemerkt dat de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten de
rechtstoestand van verzoeker beïnvloedt en dat verwerende partij met haar betoog verzuimt
aan te tonen op welke grond zij in dit geval verplicht zou zijn om, na een eventuele vernietiging
van het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, over te gaan tot aflevering van
een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten.

De exceptie wordt verworpen.

3. Onderzoek van het beroep

3.1.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat als volgt luidt:

“Enig middel - Schending art 7, 9bis van de wet van 15.12.1980 en de artikelen 1.2,3 en 4 van de wet
van 29 julli 1991 mht motivatie, algemene beginselen van behoorlijk  bestuur, manifeste
appreciatievergissing, afwending van macht - Schending art 8 EVRM.
Eerste onderdeel: Art 8 EVRM
Dat art. 8 voorziet in het recht op privé- en gezinsleven. Dat lid 2 van art. 8 bovendien slechts een
schending toestaat voor zover dit proportioneel is (de inbreuk mag niet onevenredig zijn ten opzichte van
het te bereiken doel) en voor zover het subsidiariteitsbeginsel niet is geschonden (het doel mag niet om
een voor betrokkene minder nadelige wijze kunnen worden verwezenlijk t). Dat niet op ernstige wijze
worden voorgehouden dat de overheid zich kan beroepen op het tweede lid van art 8 (en dit zonder
schending subsidariteit en proportionaliteit) wanneer een onderzoek niet ten gronde wordt gevoerd. Dat
zelf het gezinsleven niet in overweging werd genomen. Dat het bovendien aan de overheid is om aan te
tonen dat ze de bepalingen uit het eerste lid mag schenden.
Tweede onderdeel: motivering-afwending van macht-beginselen van behoorlijk  bestuur-art 7 en 9bis wet
15.12.1980.
Overeenkomstig artikel 39/2. § 2 van de vreemdelingenwet doet de Raad uitspraak, bij wijze van
arresten als annulatierechter (over de overige beroepen) wegens overtreding van hetzij substantiële,
hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. De
wetgever heeft uitdrukkelijk  uitgesloten dat de Raad, een ruimere toetsing zou doorvoeren (Wetsontwerp
tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,
Gedr. St., Kamer, 2005-06, nr.51/2479-011, 40.).
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot
doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat
is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem
verschaft. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de 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. Artikel 62 van de wet van 15 december 1980 stelt dat de beslissingen met
redenen moeten worden omkleed. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in
rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. (zie o.a. R.v.St., nr.
167.407, 2 februari 2007;R.v.St.. nr. 167.411. 2 februari 2007).
Dat aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan wanneer de motieven van
de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in de beslissing kunnen gelezen worden zodat men er
kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te
vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. (RvSt. nr. 167.477, 5 februari
2007; RvSt. nr. 164.298, 31 oktober 2006). Wat in casu dus zeker niet het geval is. Daar zij niet
aanwezig zijn. De aanvraag tot samenwoonst in het kader van duurzame relatie werd niet in overweging
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genomen, laat staan gemotiveerd. Dat dit minstens een afwending van macht uitmaakt of een schending
van de beginselen van behoorlijk  bestuur.
Dat verzoeker niet uit de beslissing kan afleiden waarom diens aanvraag werd geweigerd nu louter een
bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend, de voorgelegde bewijzen ten laste (die volgens
DVZ gebeuren door iemand anders dan de Belgische onderdaan) niet zijn aanvaard. Hoe kan verzoeker
zich dan concreet verdedigen zonder allen mogelijkheden van verweer af te gaan, wat niet de bedoeling
kan en mag zijn.
Dat het opgeworpen middel ook/of minstens dient te worden beoordeeld 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 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 (R.v.St.. nr. 101.624, 7 december 2001).
Dat men niet heeft geoordeeld over de aanvraag zodoende dat men ook niet kan oordelen of men vanuit
de juiste feitelijke gegevens is vertrokken. Dat bovendien niet eens de juiste procedure als voorzien in
de Vreemdelingenwet werd gevolgd.”

3.1.2. In haar nota repliceert verwerende partij dat de gemachtigde van de minister terecht
besliste om aan verzoeker een bevel te geven om het grondgebied te verlaten en dat deze
daarbij handelde binnen de hem toebedeelde bevoegdheid en conform de ter zake relevante
rechtsregels. Verwerende partij stelt verder dat de bestreden beslissing niet gemotiveerd
moest worden aangaande de aanvraag om machtiging tot verblijf die door verzoeker zou zijn
ingediend omdat verwerende partij geen kennis heeft van zulke aanvraag en omdat de vraag
rijst of verzoeker wel zulk een aanvraag heeft ingediend. Zelfs al mocht verzoeker dit hebben
gedaan, dan brengt het indienen van de aanvraag op basis van artikel 9 bis
Vreemdelingenwet geen enkel verblijfsrecht met zich mee en zou dit niet verhinderen dat hem
een bevel om het grondgebied te verlaten wordt gegeven. Wat tenslotte de schending van
artikel 8 EVRM betreft, meent verwerende partij dat er geen sprake is van een schending van
dit artikel omdat de niet noodzakelijk definitieve verwijdering van het grondgebied van
verzoeker om reden dat deze de noodzakelijke formaliteiten dient te vervullen ter voldoening
van de geldende wettelijke bepalingen het privé- en gezinsleven niet in die mate verstoort dat
er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM.

3.1.3. In de repliekmemorie verduidelijkt verzoeker dat hij een aanvraag “tot gezinshereniging op
basis van samenwoonst” heeft ingediend. Hij heeft zich hiervoor aangeboden bij de gemeente.
Er werd echter geen beslissing genomen omtrent dit verzoek. Verzoeker houdt voor dat hij
eveneens een beroep instelde tegen het “niet nemen van een beslissing omtrent het verzoek om
gezinshereniging op basis van samenwoonst”. Hij stelt dat er voor een dergelijke aanvraag een
procedure werd voorzien die moet gevolgd worden hetgeen verwerende partij in casu niet
deed. Verzoeker meent dat het aan de Belgische autoriteiten is om aan te tonen dat artikel 8
EVRM niet geschonden werd door de bestreden beslissing aangezien dit artikel een hogere
rang heeft dan de loutere toepassing van de Vreemdelingenwet.

3.1.4.1. Waar verzoeker de schending van zijn gezinsleven in het kader van artikel 8 EVRM
aanvoert, stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) na studie van het
administratief dossier vast dat verzoeker geen enkel stuk bijbracht waaruit een relatie tussen
hem en Y. M. zou blijken. Het is pas voor het eerst in zijn verzoekschrift, in de uiteenzetting
van de feiten, dat verzoeker melding maakt van deze relatie. Verzoeker heeft de overheid
aldus niet op de hoogte gebracht van het feit dat hij een gezin in de zin van artikel 8 EVRM,
zou vormen met mevrouw Y. M. met wie hij zou samenwonen zodat verzoeker het de
gemachtigde van de minister niet ten kwade kan duiden hier bij het nemen van de bestreden
beslissing geen rekening mee te hebben gehouden. Verzoeker laat daarenboven ook na bij
zijn verzoekschrift enig stuk bij te brengen waaruit deze relatie en/of samenwoonst met
mevrouw Y. M. zou moeten blijken noch enig stuk waaruit zou moeten blijken dat verzoeker
deze stukken heeft overgemaakt aan de overheid. Verzoeker toont niet aan dat er sprake is
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van een gezin in de zin van artikel 8 EVRM zodat de schending van dit artikel niet wordt
aangetoond.

3.1.4.2. Met betrekking tot de aangevoerde schending van de motiveringsplicht, dient erop te
worden gewezen dat de in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke
motiveringsplicht tot doel heeft de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is
aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze
heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen
waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten
de 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. Het begrip "afdoende"
impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het
gewicht van de genomen beslissing.

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerende motief aangeven op grond
waarvan de beslissing is genomen. In casu dient te worden vastgesteld dat in de motivering
van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel en het feit dat
verzoeker niet in het bezit is van een geldig nationaal paspoort voorzien van een geldig visum.
In de motivering van het bestreden bevel wordt verwezen naar artikel 7, lid 1, 1
Vreemdelingenwet en naar het feit dat verzoeker in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van
de vereiste documenten.

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te
begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden beslissing is
genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele
motiveringsplicht.

Verzoeker voert in dit verband nog aan dat hij uit de beslissing niet kan afleiden waarom zijn
aanvraag “tot samenwoonst in het kader van een duurzame relatie” niet in overweging werd
genomen. Uit de gegevens van het dossier blijkt echter dat verzoeker geen aanvraag heeft
ingediend. Er diende hier dan ook niet op te worden geantwoord in de bestreden beslissing.

Verzoeker meent in zijn verzoekschrift dat het door hem opgeworpen middel ook dient
beoordeeld te worden vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. Hij voert aan dat,
aangezien niet werd geoordeeld over de aanvraag, niet kan worden beoordeeld of men vanuit
de juiste feitelijke gegevens is vertrokken.

Terecht merkt verzoeker op dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, bij de beoordeling
van de materiële motiveringsplicht, niet bevoegd is 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 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.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift aanvoert dat “de aanvraag tot samenwoonst in het
kader van duurzame relatie niet in overweging werd genomen, laat staan gemotiveerd” merkt
de Raad op dat de bestreden beslissing los staat van een eventuele aanvraag om machtiging
tot verblijf op basis van artikel 9 bis Vreemdelingenwet of van een aanvraag om machtiging tot
verblijf op basis van een duurzame en stabiele relatie met toepassing van artikel 10
Vreemdelingenwet. Verzoeker heeft immers geen enkele van deze aanvragen ingediend.
Zoals verzoeker trouwens in zijn repliekmemorie vermeldt, voorziet de Vreemdelingenwet in
een welbepaalde procedure die in dergelijke situaties moet worden gevolgd. Uit de gegevens
van het dossier blijkt dat verzoeker deze (schriftelijke) procedure niet heeft ingeleid. Het bevel
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om het grondgebied te verlaten werd aan verzoeker gegeven op basis van artikel 7, alinea 1,
1° Vreemdelingenwet omdat hij niet in het bezit was van de vereiste documenten om in België
te verblijven. Dit gegeven wordt door verzoeker in zijn verzoekschrift niet betwist en blijkt ook
uit het administratief dossier zodat verwerende partij uitgegaan is van de juiste feitelijke
gegevens, deze correct heeft beoordeeld en in alle redelijkheid tot haar besluit is gekomen.

Daarenboven spreekt verzoeker in zijn verzoekschrift “dat hij een aanvraag wenste in te dienen op
basis van art 9bis Verblijfwet. Meer bepaald een aanvraag tot samenwoonst in het kader van een
duurzame relatie met een Belg of EU-onderdaan.”. In zijn repliekmemorie spreekt verzoeker
vervolgens over een “aanvraag tot gezinshereniging op basis van samenwoonst”. Daargelaten de
vraag over welk soort aanvraag het gaat, laat verzoeker na aan te tonen dat hij effectief een
aanvraag deed. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verwerende partij geen
kennis had van een dergelijke aanvraag van verzoeker.

In zoverre verzoeker de mening is toegedaan dat hem geen bevel om het grondgebied te
verlaten mocht worden gegeven nu hij een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van
artikel 9 bis Vreemdelingenwet zou hebben ingediend en “men nog niet heeft geoordeeld over de
aanvraag” dient te worden opgemerkt dat een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van
artikel 9 bis Vreemdelingenwet de uitvoerbaarheid van een bevel niet opschort (cfr. RvS 6
april 2000, nr. 86.715; RvS 22 juli 2002, nr. 109.500 en RvS 20 november 2006, nr. 164.950),
of zou verhinderen dat na het indienen ervan nog een dergelijk bevel aan de vreemdeling
wordt gegeven (RvS 3 juni 2004, nr. 132.036).

Een schending van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 7 en 9 bis
Vreemdelingenwet, van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de manifeste
appreciatievergissing wordt niet aangetoond.

Van machtsafwending kan slechts sprake zijn indien een bestuursoverheid de bevoegdheid
die haar bij wet tot het bereiken van een bepaald oogmerk van algemeen belang is gegeven,
gebruikt tot het nastreven van een ander doel, en dit ongeoorloofde oogmerk het enig doel van
de betrokken handeling is. Wie machtsafwending aanvoert, moet daartoe voldoende ernstige,
welbepaalde en overeenstemmende vermoedens aanbrengen waaruit kan worden afgeleid
dat andere dan rechtmatige doeleinden door het bestuur werden nagestreefd. In casu zet
verzoeker niet met concrete gegevens uiteen waaruit de machtsafwending zou bestaan.

Het enig middel is ongegrond.

3.1.4.3. In zijn repliekmemorie houdt verzoeker voor dat hij met zijn initieel verzoekschrift
eveneens beroep aantekende tegen het niet nemen van een beslissing in zijn aanvraag tot
gezinshereniging op basis van samenwoonst en dat verwerende partij de door de
Vreemdelingenwet voorziene procedure had dienen te volgen. Volgens verzoeker kon de
Dienst Vreemdelingenzaken zich niet op een ongemotiveerde wijze van deze verplichting
ontdoen door louter een bevel het grondgebied te verlaten af te leveren en de aanvraag tot
samenwoonst af te leveren.

De Raad wijst op artikel 39/69 Vreemdelingenwet dat als volgt luidt:

“(…)
Het verzoekschrift moet op straffe van nietigheid:
(…)
3° de beslissing vermelden waartegen het beroep gericht is;
(…)”

De Raad merkt op dat verzoeker in zijn verzoekschrift duidelijk het volgende stelt:
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“Aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

Verzoekende partij heeft hierbij de eer een verzoekschrift ter indiening van een BEROEP TOT
NIETIGVERKLARING op grond van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
tegen de beslissing bijlage 13 – bevel om het grondgebied te verlaten – model B als genomen op
04/04/2008 (stuk 1).”
Verzoeker tracht dus in zijn repliekmemorie een andere beslissing, of in casu het niet nemen
of het ontbreken van een beslissing, aan te vechten. De Raad merkt op dat dit
overeenkomstig artikel 39/69, §1, 3° Vreemdelingenwet niet toegelaten is omdat deze
beslissing in het initieel verzoekschrift diende te worden vermeld of dat verzoeker deze
beslissing, binnen de in de wet voorziene termijn, met een afzonderlijk verzoekschrift had
moeten aanvechten.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen en twintig oktober
tweeduizend en acht door:

mevr. A. DE SMET,  wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

 M. DENYS. A. DE SMET.


