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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 20.097 van 9 december 2008
in de zaak RvV X II

In zake: X
 Die handelt in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordigster van haar
minderjarige kinderen:
X
 X

 Gekozen woonplaats:  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 handelt in eigen naam en als wettelijk
vertegenwoordigster van haar minderjarige kinderen X en X, en verklaart van Venezolaanse
nationaliteit te zijn, op 1 oktober 2008 heeft ingediend om de schorsing van de
tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van het bevel van de gemachtigde van de
minister van Migratie- en asielbeleid van 2 september 2008 om het grondgebied te verlaten –
Model B, aan verzoekster ter kennis gebracht op 9 september 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 nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 7 november 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2
december 2008.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. BRIJS, die loco advocaat R.-M. SUKENNIK
verschijnt voor verzoekende partij en van advocaat Th. SCHREURS, die loco advocaat E.
MATTERNE verschijnt voor verwerende partij.
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Verzoekster komt met haar twee kinderen België binnen op 22 december 2007 in het bezit
van een nationaal paspoort, om zich te voegen bij haar Belgische partner. Hun verblijf wordt
toegestaan tot 20 maart 2008.

Op 28 april 2008 weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente
Sint-Jans-Molenbeek de voltrekking van het huwelijk tussen verzoekster en haar Belgische
partner. Verzoekster dient hiertegen een beroep in bij de burgerlijke rechtbank.

Op 18 augustus 2008 dient verzoekster een aanvraag in tot het verlengen van haar
aankomstverklaring en die van haar kinderen.

Op 9 september 2008 wordt aan verzoekster en haar kinderen bevel gegeven om het
grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing:

“REDEN VAN DE BESLISSING
Art. 7, al.1-2° van de wet van 15 december 1980; verblijft langer in het Rijk dan overeenkomstig artikel 6
bepaalde termijn of slaagt er niet in het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd.
Regelmatig verblijf verstreken sedert 20.03.2008.
Opmerking: Een verlenging van verblijf kan niet toegestaan worden aangezien het hier geen
hoogdringende of onvoorziene omstandigheid betreft.”

2. Over de ontvankelijkheid

In de nota werpt verwerende partij een exceptie van onontvankelijkheid op wegens gebrek aan
belang. Zij stelt dat een schorsing of vernietiging van het bevel niets afdoet aan de illegale
verblijfstoestand van verzoekster.

Er dient te worden opgemerkt dat de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten de
rechtstoestand van verzoekster 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 het afleveren
van een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten.

3. Onderzoek van het beroep

3.1. Verzoekster voert een enig middel aan waarin zij de schending aanvoert van de artikelen
2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen (hierna: wet 29 juli 1991), van de artikelen 9 en 62 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de artikelen 8 en 13 van het
Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele
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vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei
1955 (hierna: EVRM), van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van het
proportionaliteitsbeginsel, van het beginsel dat bepaalt dat elke administratieve
rechtshandeling op wettige motieven moet steunen, van het beginsel dat stelt dat een
overheid moet beslissen rekening houdend met alle elementen van de zaak. Verzoekster
voert tevens een manifeste appreciatiefout aan en een manifeste kwalificatiefout. Zij voert
tevens de schending van het vertrouwensbeginsel aan.

Verzoekster had meegedeeld aan verwerende partij dat er een procedure hangende is voor
de burgerlijke rechtbank betreffende het huwelijk en dat haar aanwezigheid hiervoor vereist is.
Desondanks heeft verwerende partij beslist dat een verlenging van het verblijf niet kan worden
toegestaan. Verwerende partij had echter óf concreet moeten antwoorden op de elementen
ingeroepen door verzoekster, met name de procedure voor de burgerlijke rechtbank, óf
verzoekster moeten uitnodigen om een aanvraag op basis van artikel 9 bis van de
Vreemdelingenwet in te dienen. De houding van verwerende partij schendt het
vertrouwensbeginsel.

In de bestreden beslissing verwijst verwerende partij niet naar de elementen ingeroepen door
verzoekster en waarom deze elementen geen verlenging van het verblijf verantwoorden,
zodat verwerende partij de motiveringsplicht schendt. Verwerende partij had rekening moeten
houden met alle elementen van de zaak.

Verzoekster heeft een familie- en privéleven in België, zodat de bestreden beslissing een
schending inhoudt van artikel 8 van het EVRM. De overheid moet zich onthouden van een
inmenging maar moet eveneens actief meewerken om aan het individu de mogelijkheid te
geven om een gezinsleven uit te oefenen. Verzoekster verwijst hiervoor naar rechtspraak van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en van de Raad van State. Het
proportionaliteitsbeginsel moet in rekening worden gebracht bij de toepassing van artikel 8
van het  EVRM. De overheid moet aantonen dat ze een afweging heeft gemaakt tussen het
door haar nagestreefde doel en de aantasting van het recht op privé- en gezinsleven.

Artikel 13 van het EVRM brengt mee dat verzoekster aanwezig moet zijn op het Belgisch
grondgebied om de procedure voor de burgerlijke rechtbank te kunnen volgen.

3.2. In de nota repliceert verwerende partij dat verzoekster geen argumenten ontwikkelt die
verband houden met de motivering van de bestreden beslissing. Het bestreden bevel werd op
een correcte en zorgvuldige wijze genomen, uit het administratief dossier blijkt immers dat
verzoekster werd toegelaten tot verblijf tot 20 maart 2008. Deze termijn is inmiddels
verstreken. Verzoekster weerlegt dit niet. De bestreden beslissing is afdoende gemotiveerd,
zowel in feite als in rechte.

Betreffende de schending van artikel 8 van het EVRM repliceert verwerende partij dat de niet
noodzakelijk definitieve verwijdering van verzoekster van het grondgebied geen verboden
inmenging vormt in de uitoefening door verzoekster van haar recht op privé- en gezinsleven.
Het Europees Hof voor de rechten van de mens neemt aan dat uit artikel 8 van het EVRM niet
kan worden afgeleid dat een vreemdeling er een staat toe kan verplichten om hem op zijn
grondgebied te gedogen. Het is verwerende partij toegestaan om wetsontduiking tegen te
gaan en daartoe de nodige maatregelen te nemen. Artikel 8 van het EVRM stelt de
vreemdeling niet vrij van het verkrijgen van de vereiste documenten om het Rijk binnen te
komen en een tijdelijke verwijdering is niet in strijd met dit verdragsartikel. Als verzoekster
zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten, zal zij mogen terugkeren.

Verwerende partij ziet niet in waarom artikel 13 van het EVRM zou geschonden zijn door de
bestreden beslissing. Verzoekster heeft de mogelijkheid om, nadat zij het land heeft verlaten,
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terug te keren naar België in het bezit van de nodige documenten. Vermits de door haar
ingestelde procedure pas behandeld zal worden op 9 mei 2009 heeft zij nog voldoende tijd
om zich in de regel te stellen.

3.3.1. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoekster een aanvraag heeft
ingediend om de geldigheid van haar aankomstverklaring te laten verlengen. Deze werd niet
verlengd en er werd aan verzoekster bevel gegeven om het grondgebied te verlaten.

Verzoekster heeft geen aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9 bis van de
Vreemdelingenwet ingediend. Verwerende partij kon de aanvraag om verlenging van de
aankomstverklaring niet behandelen als een aanvraag om machtiging tot verblijf, en het is niet
aan verwerende partij om verzoekster uit te nodigen om een aanvraag om machtiging tot
verblijf op basis van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet in te dienen.

Uit de stukken die als bijlage bij de aanvraag tot verlenging van de aankomstverklaring werden
gevoegd, blijkt dat de zaak van verzoekster bij de burgerlijke rechtbank voorkomt op 7 mei
2009. Verwerende partij was bijgevolg op de hoogte van de burgerlijke procedure van
verzoekster en van het feit dat de zaak pas voorkomt in mei 2009.

Het vertrouwensbeginsel houdt onder meer in dat de burger moet kunnen vertrouwen op een
vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of beloftes die de overheid in een
concreet geval zou doen. Verzoekster is België binnengekomen en mocht hier verblijven
gedurende vier maanden. De omstandigheid dat haar verder verblijf niet meer wordt
toegestaan, kan niet beschouwd worden als een miskenning van vertrouwensbeginsel.

3.3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,
heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve
overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of
er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde kan
worden gesteld voor artikel 62 van de Vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de Wet van
29 juli 1991 verplichten de administratieve 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.

In de motivering van bestreden beslissing wordt verwezen naar artikel 7, lid 1, 2° van de
Vreemdelingenwet en naar het feit dat het regelmatig verblijf van verzoekster is verstreken
sedert 20 maart 2008. Dienvolgens moet worden vastgesteld dat verzoekster niet duidelijk
maakt op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op grond van welke
juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor
niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht.

Verzoekster uit tevens kritiek op de motieven van de beslissing. Bij de beoordeling van de
materiële motiveringsplicht komt het niet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
(hierna : de Raad) toe om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van
de 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 in onredelijkheid
tot haar besluit is gekomen.

In casu heeft verzoekster een aanvraag tot verlenging van de geldigheid van haar
aankomstverklaring ingediend waarbij zij verwees naar de burgerlijke procedure inzake de
weigering om het huwelijk te voltrekken. In de bestreden beslissing wordt gewezen op de
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omstandigheid dat verzoekster langer in het Rijk verblijft dan is toegestaan, dat haar
regelmatig verblijf is verstreken sedert 20 maart 2008 en dat een verlenging van verblijf niet
kan worden toegestaan aangezien het geen hoogdringende of onvoorziene omstandigheid
betreft. De gemachtigde van de minister heeft bijgevolg rekening gehouden met de elementen
van de zaak die verzoekster had meegedeeld. De schending van de motiveringsplicht kan
niet worden aangenomen.

3.3.3. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt:

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn
briefwisseling.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van
dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in
het belang van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land,
de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming
van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen.”.

Uit de bepalingen van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM blijkt dat het recht op
eerbiediging van het gezinsleven niet absoluut is. De Vreemdelingenwet heeft tot doel een
wettelijk kader te scheppen binnen hetwelk het in artikel 8 van het EVRM vervatte recht kan
worden uitgeoefend. In casu heeft de gemachtigde van de minister toepassing gemaakt van
artikel 7, lid 1, 2° van de Vreemdelingenwet, en betwist verzoekster niet dat haar regelmatig
verblijf verstreken is. Bovendien heeft de gemachtigde rekening gehouden met het
voorgenomen huwelijk van verzoekster maar opgemerkt dat er in casu geen sprake is van
hoogdringendheid of van onvoorziene omstandigheden. Bijgevolg heeft de minister een
afweging gemaakt tussen de belangen van verzoekster enerzijds en de belangen van de
Belgische staat in het kader van de bescherming van de openbare orde anderzijds, zodat een
schending van het evenredigheidsbeginsel niet kan worden aangenomen.

De gemachtigde van de minister heeft een correcte toepassing gemaakt van de ter zake
geldende wettelijke bepalingen. De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om
het Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven, maar verzoekster dient dan wel
te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten
(RvS 4 mei 2007, nr. 170.806). Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden
aangenomen.

3.3.4. Uit de stukken van het dossier blijkt dat de zaak in de burgerlijke procedure voorkomt
op 9 mei 2009. De omstandigheid dat aan verzoekster op 9 september 2008 bevel wordt
gegeven om het grondgebied te verlaten omdat haar regelmatig verblijf is verstreken, houdt
in het licht van de gegevens van het dossier, en gelet op de omstandigheid dat er geen
sprake is van een schending van artikel 8 van het EVRM, geen schending in van artikel 13
van het EVRM.

Verzoekster toont niet aan dat er sprake is van een manifeste appreciatiefout. Het enig
middel is ongegrond.

4.   Uit het 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
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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

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen december 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.


