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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 20.846 van 19 december 2008
in de zaak RvV XII

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van X

 tegen:

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

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 18
september 2008 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de
nietigverklaring te vorderen van het bevel van 19 augustus 2008 om het grondgebied te
verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te
dien einde.

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 18 november 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17
december 2008 om 9.30 uur.

Gehoord het verslag van de kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. ROWIES, die verschijnt voor de verzoekende partij
en van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1.1. Op 3 november 2004 dient de verzoekende partij een aanvraag in tot machtiging van
verblijf op basis van artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(hierna: de Vreemdelingenwet). Op 28 april 2005 neemt de gemachtigde van de minister de
beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9, derde
lid van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt verklaard.
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1.2. Op 19 augustus 2008 wordt aan de verzoekende partij het bevel gegeven om het
grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot
vrijheidsberoving te dien einde. Het betreft de bestreden beslissing waarvan de motieven
luiden als volgt:

“(…) artikel 7, eerste lid, 1°: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de vereiste documenten; de
betrokkene is niet in het bezit van een geldig nationaal paspoort met visum.

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, is het noodzakelijk  om de betrokkene zonder
verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens met Duitsland, Frankrijk ,
Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Italië, Griekenland, Oostenrijk , Noorwegen, Zweden, IJsland,
Finland, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en
Malta om de volgende reden:
* Betrokkene kan met zijn/haar eigen middelen niet wettelijk  vertrekken.

Met toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene opgesloten te worden,
aangezien zijn (haar) terugleiding naar de grens niet onmiddellijk  kan uitgevoerd worden:
* Gezien betrokkene niet in het bezit is van identiteitsdocumenten, is het noodzakelijk  hem ter
beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken op te sluiten ten einde een doorlaatbewijs te bekomen
van zijn nationale overheden.

Aan betrokkene werd een weigering art. 9.3de betekend op 27/12/07 (…)”

2. Rechtspleging

2.1. Verzoekende partij vraagt de toepassing van de versnelde procedure bepaald in artikel
39/77 van de Vreemdelingenwet, daar verzoekende partij zich momenteel in
Repatriëringscentrum 127bis te Steenokkerzeel bevindt.

De Raad stelt vast dat artikel 39/77 van de Vreemdelingenwet een bepaling is die specifiek
geldt voor de beroepen met volle rechtsmacht tegen beslissingen van de
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Derhalve is deze bepaling
niet van toepassing op de annulatieberoepen en mist dit verzoek juridische grondslag.

Het verzoek wordt verworpen.

2.2. Ter terechtzitting verwijst de verzoekende partij naar een bijkomende nota bij het beroep
tot nietigverklaring en de vordering tot schorsing, ingediend per aangetekend schrijven van 5
december 2008 en waarin zij bijzonder wenst te verwijzen naar de nota met opmerkingen
zoals ingediend door verwerende partij op datum van 30 september 2008.

Ambtshalve stelt de Raad vast dat de procedure voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen van inquisitoriale aard is. Bijgevolg kan enkel met de in de
procedureregeling voorziene procedurestukken rekening worden gehouden. Niet in het
procedurereglement voorziene stukken, zoals in casu de nota van 5 december 2008, worden
om die reden uit de debatten geweerd.

De nota bij het beroep tot nietigverklaring en de vordering tot schorsing van 5 december 2008
wordt ambtshalve uit de debatten geweerd.

3. Over de ontvankelijkheid van het beroep

3.1. De verwerende partij werpt de exceptie van gebrek aan belang op, daar de eventuele
schorsing of nietigverklaring van de thans bestreden beslissing niets af doet aan de illegale
verblijfstoestand van de verzoekende partij.
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Er dient te worden opgemerkt dat de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten de
rechtstoestand van de verzoekende partij beïnvloedt en dat de 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.

De exceptie wordt verworpen.

3.2. De verwerende partij werpt de exceptie van onbevoegdheid op, in zoverre de vordering is
gericht tegen de beslissing tot vrijheidsberoving van 19 augustus 2008, daar de Raad
ingevolge artikel 71, tweede lid van de Vreemdelingenwet, niet bevoegd is hiervan kennis te
nemen.

De Raad stelt vast dat de vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een maatregel van
vrijheidsberoving overeenkomstig artikel 71 van de Vreemdelingenwet een beroep kan
instellen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of
van de plaats waar hij werd aangetroffen. De Raad is derhalve onbevoegd, inzoverre het
beroep gericht is tegen de beslissing tot vrijheidsberoving van de verzoekende partij.

De exceptie van de verwerende partij is in de aangegeven mate gegrond.

3.3. De verwerende partij werpt bij wege van exceptie de onontvankelijkheid van de vordering
tot schorsing op wegens het niet op basis van concrete gegevens aantonen van een moeilijk
te herstellen ernstig nadeel te zullen ondervinden, vereist ingevolge artikel 39/82, §2 van de
Vreemdelingenwet.

Er bestaat geen noodzaak om hierover uitspraak te doen. Een onderzoek hiervan en een
uitspraak hierover is slechts noodzakelijk indien zou blijken dat de grondvoorwaarden voor het
toewijzen van de vordering tot schorsing vervuld zijn, wat zoals hierna zal blijken, te dezen
niet het geval is.

De exceptie wordt derhalve niet bijgetreden.

4. Onderzoek van het beroep

4.1. In het eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikelen 2 en 3
van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen en van de beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het
redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht, omdat
het onderdeel van de bestreden beslissing betreffende de terugleiding naar de grens louter
vermeldt dat de betrokkene met zijn/haar eigen middelen niet wettelijk kan vertrekken, zonder
deze materiële bewering feitelijk te staven en de bestreden beslissing tevens niet de
juridische en feitelijke overwegingen aangeeft die tot de beslissing tot terugleiding naar de
grens geleid hebben, aangezien niet verwezen wordt naar de beslissing tot onontvankelijkheid
van het verzoek tot verblijfsmachtiging voor lang verblijf, noch naar de afwezigheid van enig
beroep in dit kader, terwijl dergelijke motivering op grond van cassatierechtspraak vereist is
opdat de beslissing van de administratieve overheid een geldig karakter heeft.

In het tweede middel, dat soortgelijk is aan het eerste en derhalve samen met het eerste
middel behandeld wordt, voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 23 en
artikel 62 van de Vreemdelingenwet, zover nodig in samenhang gelezen met de formele
motiveringsplicht van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen alsook de beginselen van behoorlijk bestuur,
inzonderheid het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële



                                    RvV X / Pagina 4 van 7

motiveringsplicht, omdat de bestreden beslissing niet de feiten vermeldt die de beslissing
rechtvaardigen en niet met redenen omkleed is, aangezien niet verwezen wordt naar de
beslissing tot onontvankelijkheid van het verzoek tot verblijfsmachtiging voor lang verblijf, noch
tot de afwezigheid van enig beroep in dit kader.

Ter adstructie van het eerste middel zet de verzoekende partij het volgende uiteen in haar
verzoekschrift:

“Eerste middel - Eerste middel genomen uit de schending van artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna "Formele
Motiveringswet”) alsook de beginselen van behoorlijk  bestuur, inzonderheid het redelijkheidsbeginsel,
het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht.

De Bestreden Beslissing vermeld het volgende:

"Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, is het noodzakelijk  om de betrokkene
zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden (...) om de volgende reden: Betrokkene kan met
zijn/haar eigen middelen niet wettelijk  vertrekken.

Aan betrokkene werd een weigering art. 9.3de betekend op 27/12/2007. Met toepassing van artikel 7,
derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene opgesloten te worden, aangezien zijn (haar) terugleiding
naar de grens niet onmiddellijk  kan uitgevoerd worden: Gezien betrokken niet in het bezit is van
identiteitsdocumenten, is het noodzakelijk  hem ter beschikking van de Dienst Vreemdelingen op te
sluiten ten einde een doorlaatbewijs te bekomen van zijn nationale overheden".

(eigen onderlijning)

De onderlijning maakt de motivering uit van de beslissing tot enerzijds terugleiding naar de grens en
anderzijds vrijheidsberoving te dien einde.

1. Wat betreft de beslissing tot enerzijds terugleiding naar de grens:

De loutere vermelding van het feit dat de betrokkene met zijn/haar eigen middelen niet wettelijk  kan
vertrekken, zonder feitelijke staving van deze materiële bewering, komt niet tegemoet aan de
motiveringsplicht zoals omschreven in de artikels 2 en 3 van de Formele Motiveringswet.

Artikel 2 van deze wet vermeldt: "De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in
artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden gemotiveerd."

Artikel 3 van deze wet vermeldt: "De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke
overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.”

De juridische en feitelijke overwegingen om te beslissen tot terugleiding naar de grens werden niet
aangegeven in de Bestreden Beslissing. Er werd immers niet verwezen naar de beslissing tot
ontontvankelijkheid van het verzoek tot verblijfsmachtiging voor lang verblijf, noch tot de afwezigheid
van enig beroep in dit kader.
Uit rechtspraak blijk t nochtans dat een dergelijke motivering vereist is opdat de beslissing van de
administratieve overheid een geldig karakter heeft (Cass. 18 december 1996, J.T. 1997, 173).

2. Wat betreft de beslissing tot vrijheidsberoving:

(…)

De Bestreden Beslissing is onwettig doordat zij niet afdoende werd gemotiveerd.
Het middel is gegrond.”
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Ter adstructie van het tweede middel zet de verzoekende partij het volgende uiteen in haar
verzoekschrift:

“Tweede middel - Tweede middel genomen uit de schending van artikels 23 en 62 van de Wet van 15
december 1980, in zoverre nodig in samenhang gelezen met de formele motiveringsplicht van artikel 2
en 3 van de Formele Motiveringswet alsook de beginselen van behoorlijk  bestuur, inzonderheid het
redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht.

Artikels 23 en 62 van deze wet vermelden expliciet het volgende:

(i) Artikel 23: "De terugwijzings- en uitzettingsbesluiten, alsmede de besluiten van aanwijzing en
verbod van verblijfplaats vermelden de feiten die de beslissing rechtvaardigen, tenzij redenen van
Staatsveiligheid er zich tegen verzetten. In voorkomend geval wordt melding gemaakt van de besluiten
van de Commissie van advies voor vreemdelingen."

(ii) Artikel 62: "De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed."

De Bestreden Beslissing vermeldt niet de feiten die de beslissing tot terugleiding naar de grens, noch
de beslissing tot vrijheidsberoving rechtvaardigen. Evenmin werden deze beide beslissingen met
redenen omkleed.

Er werd immers niet verwezen naar de beslissing tot ontontvankelijkheid van het verzoek tot
verblijfsmachtiging voor lang verblijf, noch tot de afwezigheid van enig beroep in dit kader.

De Bestreden Beslissing is onwettig doordat de artikels 23 en 62 van de Wet van 15 december 1980
niet werden nageleefd.
Het middel is gegrond.”

Met betrekking tot de aangevoerde schending van de motiveringsplicht in beide middelen,
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 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet 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 plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve
overheid de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient
dus niet “verder” te motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de
beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te
vermelden.

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene
overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en
gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de
bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en
RvS 27 juni 2007, nr. 172.821).

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan
de beslissing is genomen. In casu dient te worden vastgesteld dat, voor wat het
determinerend motief betreft, in de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen
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naar de toepasselijke rechtsregel en het feit dat de verzoekende partij niet in het bezit is van
een geldig nationaal paspoort met visum.

In de motivering van het bestreden bevel wordt verwezen naar artikel 7, lid 1, 1  van de
Vreemdelingenwet en naar het feit dat verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te
zijn van een geldig nationaal identiteitsstuk. Bijkomend wordt in de bestreden beslissing
verwezen naar artikel 7, lid 2 van de Vreemdelingenwet en naar het feit dat “betrokkene (…)
met zijn/haar eigen middelen niet wettelijk  (kan) vertrekken”.

Er dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing werd genomen in
overeen-stemming met voornoemde wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurs-handelingen, aangezien zij aldus de feitelijke en juridische overwegingen vermeldt
die eraan ten grondslag liggen en dat die motivering draagkrachtig en bijgevolg afdoende en
deugdelijk is.

Verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar 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.
Overigens blijkt uit het verzoekschrift dat verzoekende partij niet betwist dat zij niet in het bezit
is van een geldig nationaal paspoort met visum noch dat zij met haar eigen middelen niet
wettelijk kan vertrekken.

Het valt niet in te zien waarom de verwerende partij de onontvankelijkheid van de ingediende
aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9, derde lid van de
Vreemdelingenwet en de afwezigheid van enig beroep in dit kader zou moeten betrekken bij
de beoordeling en in concreto in de motivering van de thans bestreden beslissing, temeer nu
het motief van het thans bestreden bevel, met name “artikel 7, eerste lid, 1°: verblijft in het Rijk
zonder houder te zijn van de vereiste documenten; de betrokkene is niet in het bezit van een geldig
nationaal paspoort met visum.” en “artikel 7, tweede lid (…): Betrokkene kan met zijn/haar eigen
middelen niet wettelijk  vertrekken.”, zelfs niet wordt betwist door de verzoekende partij.
Bovendien merkt de Raad op dat in de bestreden beslissing verwezen wordt naar de
weigering van de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9, derde lid
van de Vreemdelingenwet: “Aan betrokkene werd een weigering art. 9.3de betekend op 27/12/07
(…)”.

In de mate dat verzoekende partij in het eerste middel verwijst naar cassatierechtspraak stelt
de Raad vast dat het door verzoekende partij aangehaalde arrest van 18 december 1996 niet
meer poneert dan dat zowel het bevel om het grondgebied te verlaten als de beslissing tot
terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde met redenen
omkleed dient te zijn, hetgeen reeds volgt uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde
uitdrukkelijke motiveringsplicht en artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

In de mate dat verzoekende partij zich in het tweede middel beroept op artikel 23 van de
Vreemdelingenwet merkt de Raad op dat voornoemd artikel van toepassing is op
terugwijzingen en uitzettingen en niet op beslissingen genomen met toepassing van artikel 7
van de Vreemdelingenwet.  Derhalve is artikel 23 van de Vreemdelingenwet niet van
toepassing op de bestreden beslissing.

Tot slot beroept verzoekende partij zich in beide middelen op de beginselen van behoorlijk
bestuur, inzonderheid het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële
motiveringsplicht. Dit onderdeel van het middel wordt niet verder uitgewerkt en is dus niet
ontvankelijk. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers dat zowel de geschonden
rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die
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rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (RvS,
2 maart 2007, nr. 168.403; RvS, 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS, 29 november 2006,
nr.165.291).

Aangaande het onderdeel van beide middelen van verzoekende partij dat de beslissing tot
vrijheidsberoving betreft, benadrukt de Raad nogmaals dat de vreemdeling die het voorwerp
uitmaakt van een maatregel van vrijheidsberoving overeenkomstig artikel 71 van de
Vreemdelingenwet een beroep kan instellen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank
van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen en de Raad
derhalve onbevoegd is, zodat dit onderdeel van beide middelen niet ontvankelijk is.

Het eerste en het tweede middel zijn, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, ongegrond.

4.2. Uit voorgaande blijkt dat de zaak slechts korte debatten heeft vereist. De verzoekende
partij heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. 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

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien december tweeduizend
en acht door:

mevr. Ch. BAMPS,  kamervoorzitter,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

 M. DENYS. Ch. BAMPS.


