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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 2249 van 2 oktober 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 VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Chinese nationaliteit, op 30 juli 2007 heeft ingediend om
de nietigverklaring te vorderen van bevel om het grondgebied te verlaten van de gemachtigde
van de minister van Binnenlandse Zaken van 11 juni 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.

Gezien de repliekmemorie.

Gelet op de beschikking van 30 augustus 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25
september 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DUPONT, die verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS, loco advocaat E. MATTERNE, die
verschijnt voor de verwerende partij.
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoekster is van Chinese nationaliteit geboren te Liaoning op 21 december 1978.

Op 13 augustus 2004 diende verzoekster een eerste aanvraag tot het verkrijgen van een
Schengen visa in om in België te komen studeren (stuk 5).

Op 15 oktober 2005 komt verzoekster aan in België (stuk 19).

Op 12 december 2004 voerde de politie een woonst controle uit en stelde vast dat
verzoekster op het opgeheven adres woonde (stuk 8).

Op 26 januari 2005 wordt verzoekster ingeschreven in het vreemdelingenregister met de
uitdrukkelijke vermelding “verblijf beperkt tot de duur van de studies” (stuk 8).

Op 23 november 2005 wordt verzoekster bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister (hierna: BIVR) verlengd tot 31 oktober 2006 (stuk 11).

Op 6 oktober 2006 wordt verzoeksters BIVR voor een tweede maal verlengd tot 31 oktober
2007 (stuk 13), op basis van een attest van de Fortisbank (stuk 12) als bewijs van het
bestaan van voldoende middelen.

Op 22 februari 2007 informeert de Fortisbank de Dienst Vreemdelingenzaken dat het attest
niet door hun diensten werd opgesteld (stuk 16).

Op 6 juni 2007 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken het “bevel
om het grondgebied te verlaten” omdat verzoekster geen bewijs bijbrengt dat zij nog over
voldoende middelen van bestaan beschikt. Dit is de bestreden beslissing die op 21 juni
2007 aan verzoeker ter kennis werd gebracht (stuk 20).

Op 30 juli 2007 dient verzoekster een vordering in tot nietigverklaring van de bestreden
beslissing.

2. Over de rechtspleging

Verzoekster dient op dezelfde datum twee afzonderlijke verzoekschriften in. Het ene
verzoekschrift bevat een beroep tot nietigverklaring, terwijl ze in het andere verzoekschrift de
schorsing vraagt. Krachtens artikel 39/82, § 3, 2e lid, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) dient in het opschrift van het verzoekschrift
vermeld te worden dat hetzij een beroep tot nietigverklaring wordt ingesteld hetzij een
vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring. Is aan deze pleegvorm niet
voldaan, dan wordt het verzoekschrift geacht enkel een beroep tot nietigverklaring te bevatten.
Eenmaal een beroep tot nietigverklaring is ingediend, is een navolgende vordering tot
schorsing niet ontvankelijk.
In casu wordt het verzoekschrift geacht enkel een beroep tot nietigverklaring in te houden.
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3. Onderzoek van het beroep.

3.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de motiveringsplicht,
principes van behoorlijk bestuur en het vertrouwensbeginsel. 

3.1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“Artikel 61, §2, 2°: Betrokkene brengt geen bewijs meer aan dat zij over voldoende middelen van
bestaan beschikt;
Overwegende dat betrokkene de verlenging van haar bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
tot 31/10/2007 bekomen heeft o.a. op basis van een bankattest dat op 28/08/2006 zou afgeleverd zijn
door de Fortisbank in China; dat mevrouw W.L.Q. (…) van Fortis China in een mail van 22/02/2007
bevestigt dat dit attest niet door hen werd afgeleverd;
Overwegende dat dit bankattest bijgevolg niet aanvaard kan worden als bewijs van voldoende
bestaansmiddelen en de verlenging van haar verblijfsvergunning tot 31/10/2007 als nietig en
onbestaande dient beschouwd te worden; dat zij verder geen ander bewijs van voldoende
bestaansmiddelen aanbrengt zodat de voorwaarden voor verlenging van haar verblijf als student niet
langer vervuld zijn; Overwegende dat het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van
betrokkene verstreken is sedert 31/10/2006;

In uitvoering van artikel 103/3 van het koninklijk  besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij het
koninklijk  besluit van 11 december 1996, wordt aan de betrokkene het bevel gegeven om de
grondgebieden van België, Duitsland, Spanje, Frankrijk , Portugal, Griekenland, Italië, Noorwegen,
Finland, IJsland, Zweden, Denemarken en van Oostenrijk  binnen 5 dagen te verlaten, tenzij zij beschikt
over de  documenten die vereist zijn om zich er naar toe te begeven.”

3.1.2. De onderdelen van het middel met betrekking tot de schending van de
motiveringsplicht en de beginselen van behoorlijke bestuur, op het vertrouwensbeginsel na,
ontberen een voldoende en duidelijke omschrijving van de wijze waarop, volgens
verzoekster, deze rechtsregels worden geschonden. Een onderdeel van een middel waarbij
verweerder of de Raad slechts door het interpreteren van de bedoeling van verzoekster kan
uitmaken welke schending van welke rechtsregel is bedoeld, is niet ontvankelijk.

3.1.3. Verzoekster meent dat het vertrouwensbeginsel geschonden is omdat de overheid
haar verblijfskaart in oktober 2006 verlengde zonder het minste probleem. Pas vele maanden
later, in volle examentijd, wordt aan verzoekster meegedeeld dat er een probleem is met
haar bestaansmiddelen. Verzoekster beweert over voldoende eigen middelen te beschikken,
op haar zicht- en spaarrekening tezamen (15.000 euro) en ze zou ten laste genomen zijn
door een Engelse dame die in Hasselt woont. Bovendien zou verzoekster moeder nog een
bijkomende som geld op de bank in China kunnen plaatsen.

3.1.4. Het vertrouwensbeginsel is één der beginselen van behoorlijk bestuur krachtens
hetwelk de burger moet kunnen betrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op
toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan. Dit beginsel is
echter niet absoluut. In zijn arrest VERMEULEN (R.v.St. nr. 27.685 van 17 maart 1987) heeft
de Raad van State beslist dat opdat de schending zou kunnen worden ingeroepen van het
beginsel van behoorlijk bestuur volgens hetwelk het bestuur het door hem opgewekte
vertrouwen niet mag beschamen, aan drie voorwaarden moet voldaan zijn, namelijk een
vergissing van het bestuur, het ten gevolge van die vergissing verlenen van een voordeel aan
een rechtsonderhorige en de afwezigheid van gewichtige redenen om die rechtsonderhorige
dat voordeel te ontnemen.
In casu toont verzoekster niet aan dat het vertrouwensbeginsel geschonden werd.
Verzoeksters’ BIVR werd verlengd omdat zij onder meer aan het bestuur meedeelde dat ze
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over voldoende bestaansmiddelen beschikte. Als enig bewijsstuk legde verzoekster een
Fortis attest neer. In februari 2007 (stuk 14,15 en 16) vernam het bestuur dat het attest niet
door de bankinstelling werd uitgereikt. Derhalve heeft het bestuur haar BIVR verlengd op
basis van verkeerde informatie en heeft het bestuur een vergissing begaan. Doordat het
attest vals was, heeft verzoekster bijgevolg niet aangetoond dat ze over voldoende middelen
van bestaan beschikt en kon de overheid op basis van artikel 61, §2, 2° lid van de
Vreemdelingenwet verzoekster het bevel geven om het grondgebied te verlaten. Deze
beslissing is geheel te wijten aan het bijbrengen van een vals stuk en is derhalve door het
gedrag van verzoekster veroorzaakt. Dit determinerend motief wordt door verzoekster niet
weerlegd. Evenmin toont verzoekster aan dat er gewichtige redenen zouden zijn opdat deze
beslissing niet genomen kon worden. De stukken die verzoekster bijbrengt nadat de
bestreden beslissing genomen werd kunnen niet dienstig aangevoerd worden. Van de
verbintenis tot tenlasteneming van 20 juni 2007 en het inkomen van de tenlastenemer, de
brief van haar raadsman verzonden na de bestreden beslissing en de bankrekeningen werd
de Dienst Vreemdelingenzaken niet in kennis gesteld voor het nemen van de beslissing zodat
verzoekster de Dienst Vreemdelingenzaken niet kan verwijten dat ze met deze stukken geen
rekening hield.

Het middel is ongegrond.

3.2. Er werd geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN :

Artikel 1.

Het beroep wordt verworpen.

Artikel 2.

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee oktober tweeduizend en
zeven door:

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter,
                               rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. M. RYCKASEYS, toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,
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            M. RYCKASEYS                                           M. BEELEN


