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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 1852 van 20 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 Turkse nationaliteit, op 8 juni 2007 heeft ingediend
om de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van de
weigeringsbeslissing van het verzoek tot het bekomen van een visum kort verblijf van 11
april 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.

Gezien de nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 6 juli 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24
juli 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken X.

Gehoord de opmerkingen van advocaat X, die verschijnt voor de verzoekende partij en
van X, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST :

1. Betreffende de ontvankelijkheid van het beroep.

1.1. Met betrekking tot de tijdigheid van het beroep werpt verzoeker op: “gezien de
bestreden beslissing van 11/04/2007”, “gezien de artikelen 39/57 en 39/82 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen”, “gezien de artikelen 20 en 38 van het KB van 9 juli 2000
houdende bijzondere procedureregeling inzake geschillen over beslissingen betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen”, en
“gezien artikel 89 van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de
rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van state”, “de beroepstermijn met
dertig dagen dient verlengd te worden ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben
in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hun die
hun woonplaats buiten Europa hebben”, “dat in casu VERZOEKER verblijft en woont in
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TURKIJE, en aldus ten behoeve van hem de beroepstermijn met 90 dagen dient verlengd te
worden. Dat de bestreden beslissing van 11/04/2007 aan VERZOEKER is betekend op
26/04/2007 in TURKIJE. Dat overeenkomstig vaste rechtspraak van de Raad van State de
VERZOEKER, die in het buitenland woont op het tijdstip van de bekendmaking van de bestreden
beslissing, beschikt over de verlengde termijn, zelfs indien hij in zijn verzoekschrift woonplaats
kiest in België. Dat VERZOEKER op poststempeldatum van 08/06/2007 een verzoekschrift tot
schorsing en vernietiging indient bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wat aldus binnen
de 120 dagen is geschied.”

1.2. Een termijnverlenging/-verkorting is in de procedure voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen echter niet voorzien daar de wet een duidelijke
beroepstermijn van 30 dagen heeft voorzien (Koninklijk besluit van 21 december 2006
houdende de rechtspleging voor de raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Verslag aan
de Koning, art. 4, B.S. 28 december 2006; art. 39/57, tweede lid Vreemdelingenwet).

1.3. Wanneer echter een verjaringstermijn nog loopt op het ogenblik dat een nieuwe wet
in werking treedt, die deze termijn inkort, dan gebeurt een vergelijking tussen de
effecten van beide wetten. Voor de berekening van de verjaringstermijn die de nieuwe
wet stelt, wordt het moment waarop deze wet in werking treedt als uitgangspunt
genomen. Voor de berekening van de verjaringstermijn overeenkomstig de oude wet,
blijft het oude uitgangspunt behouden. Vervolgens wordt er nagegaan welke
verjaringstermijn het eerst afloopt: de wet die deze termijn stelt , zal worden toegepast.
Of nog: het nog resterend deel van de oude termijn en de nieuwe termijn worden bij
elkaar opgeteld, maar in totaal mag de oude termijn niet worden overschreden. (Cass.
24 januari 1997 ; P. POPELIER, Toepassing van de wet in de tijd, APR-reeks,
Story-Scientia, Gent, 1999, randnr. 138-139) Uit de toepassing van deze regel blijkt dat
de termijn voor het indien van het beroep, in casu, zou aflopen op 11 augustus 2007.
Verzoekende partij diende beroep in tegen de bestreden beslissing op 8 juni 2007. Het
beroep werd tijdig ingesteld.

2. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

2.1. Verzoeker dient op 26 maart 2007 een aanvraag voor een visum type C in bij de
diplomatieke post van België in Turkije. Op 11 april 2007 weigert de minister van
Binnenlandse Zaken hem een visum C af te leveren. Dit is de bestreden beslissing die
luidt als volgt:

“Geen voldoende garanties tot terugkeer (werd (reeds uitgedreven op 22/06/2006)
Beslissing genomen conform artikelen 5 en 15 van de uitvoeringsovereenkomst van de
Schengenakkoorden”

3. Onderzoek van het beroep.

3.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 5 en 15
van de uitvoeringsovereenkomst van Schengen, en van de artikelen 2 tot 10 van de wet
van 15 december 1980, en van de artikelen 1 tot 17/9 van het KB betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen van 8 oktober 1981.

Verzoeker betoogt dat “de voorwaarden voor het verkrijgen van een visum KORTE
VERBLIJF (visum C) zijn uiteengezet in de artikelen 5 en 10 van de
Uitvoeringsovereenkomst van Schengen, zoals gedeeltelijk overgenomen in de Wet van
15/12/1980 (art. 2-10) en het KB van 08 oktober 1981.”, “dat voornoemde
voorwaarden zoals ze worden ingevuld in de praktijk door de Dienst Vreemdelingenzaken
in casu zijn vervuld, of ten gepaste tijde zullen vervuld worden”, en “voornoemde
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uitdrijving uit het rijk geen enkel verknochtheid heeft met de actuele visumaanvraag, en
het voor VERZOEKER volledig onbegrijpelijk is dat de Dienst Vreemdelingenzaken (FOD
Ministerie van Binnenlandse Zaken) een uitdrijving i.h.k.v. van een volledig andere en
een op zich staande procedure aanhaalt als reden om huidige visumaanvraag (KORT
VERBLIJF) te weigeren!”. 

3.1.2. In de bestreden beslissing wordt niet betwist dat verzoeker een geldig nationaal
paspoort heeft, bewijzen van voldoende bestaansmiddelen voorlegt, documenten die het
doel van de reis aantonen aanbrengt, en een persoonlijke of collectieve reisverzekering
heeft. Uit het administratief dossier blijkt dat de derde Kamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Dendermonde in haar vonnis van 7 april 2005 oordeelt dat het huwelijk
gesloten tussen verzoeker en Mw. X op 2 juni 2003 te Emirdag (Turkije) nietig is en
geen uitwerking zal hebben in België. Verzoeker werd op 22 juni 2006 gedwongen
gerepatrieerd omdat hij geen gevolg had gegeven aan het bevel van 3 mei 2006 om het
grondgebied te verlaten. Verzoeker betoogt dat hij “bij zijn visumaanvraag weliswaar de
bewijslast draagt dat hij in geval van een visumtoekenning na verloop van de
geldigheidsduur van het visum zal terugkeren naar Turkije” en “… voornoemde bewijs
(zal) neerleggen op het ogenblik van de afhaling van de visum”. In zijn visumaanvraag
van 26 maart 2007 laat verzoeker na de garanties voor zijn terugkeer naar Turkije uiteen
te zetten. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken op
kennelijk onredelijke wijze heeft besloten tot het ontbreken van voldoende garanties op
terugkeer van verzoeker naar Turkije.

Verzoeker laat na uiteen te zetten op welke wijze de bestreden beslissing de artikelen 1
tot 17/9 van het KB betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen van 8 oktober 1981 schendt.

Het eerste middel is ongegrond.

3.2.1. In een tweede middel voert verzoeker een schending aan van de formele
motiveringsplicht vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

3.2.2. 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 geven, 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 (R.v.St., nr.
167.416, 2 februari 2007; R.v.St., nr. 167.411, 2 februari 2007). Uit het verzoekschrift
en de bespreking van het eerste middel blijkt dat verzoeker de motieven van de
bestreden beslissing kent zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is
bereikt (zie o.a. R.v.St., nr. 167.407, 2 februari 2007; R.v.St., nr. 167.411, 2 februari
2007).

Het tweede middel is ongegrond.

3.3.1. In een derde middel voert verzoeker een schending aan van het
zorgvuldigheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel.

Verzoeker betoogt “Dat het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur een administratieve overheid verplicht zorgvuldig te werk te gaan bij de
(vormelijke) voorbereiding van de beslissing. Dat elk administratieve rechtshandeling
duidelijk en zorgvuldig dient voorbereid te worden elk particulier er mag op vertrouwen
dat een overheidsbeslissing is gegrond op effectieve, feitelijke en actuele redenen wat in
casu duidelijk niet het geval is!”, en “Dat in huidige bestreden beslissing echter nog
enkel het argument dat VERZOEKER reeds uit het land is gedreven en er aldus
onvoldoende garanties voor een terugkeer zijn, overeind blijft. Dat m.a.w. alle andere
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weigeringsgronden zoals gestipuleerd in de vorige weigeringsbeslissing dd. 11/12/2006
heden niet kunnen worden ingeroepen”.

3.3.2. De bestreden beslissing verwijst niet, noch steunt op de motieven van de
beslissing van 11 december 2006, waarbij een eerste aanvraag werd geweigerd.

Het derde middel mist feitelijke grondslag.

3.4.1. In een vierde middel voert verzoeker een schending aan van artikel 8 van het
E.V.R.M., van de artikelen 4, 6, 8, 9, 10, en 18 van het Verdrag inzake de Rechten van
het kind aan.

Verzoeker betoogt dat “uit de naar voor gebrachte stukken ontegensprekelijk blijkt dat hij
vader is van een 3 jarige zoontje in België, genaamd X”, “hij gebruik wenst te maken
van zijn verblijf in België om zijn driejarig zoontje te kunnen bezoeken”, “dat de
bestreden beslissing aan VERZOEKER het recht onttrekt om rechtsgeldig België te
betreden, en hem aldus ook het verdragsrechtelijk beschermde recht op contact en
onderhoud van de familiebetrekkingen met zijn kind wordt ontzegd”, en “Dat de
weigering van toekenning van een visum voor KORT VERBLIJF aan VERZOEKER
eveneens een schending inhoudt van artikel 8 van het EVRM, EN een schending van de
artikelen 4, 6, 8, 9, 10, en 18 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind”.

3.4.2. De minister van Binnenlandse Zaken betwist in de bestreden beslissing niet dat
verzoeker de vader is van X.

De scheiding tussen verzoeker en zijn kind is niet definitief. De tijdelijke scheiding met
het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten verstoort het gezinsleven van
verzoeker niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM
(EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228).

Verzoeker laat na aan te tonen op welke wijze de bestreden beslissing de artikelen 4, 6,
8, 9, 10, en 18 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind schendt.

Het vierde middel is ongegrond.

4. Uit voorgaande blijkt dat de zaak slechts korte debatten heeft vereist. De verzoekende
partij heeft geen middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden
beslissing kan leiden. Er is derhalve grond 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN :

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring en de vordering tot schorsing worden verworpen.

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

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

dhr. P. BAEKELANDT, toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 P. BAEKELANDT.    M. MILOJKOWIC.


