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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 23.210 van 19 februari 2009
in de zaak RvV X II

In zake: 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 verklaart van Nigerese nationaliteit te zijn, op 8 december
2008 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te
vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Migratie- en Asielbeleid
van 28 mei 2008 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op grond 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, onontvankelijk
wordt verklaard en van het bevel om het grondgebied te verlaten, betekend op 6 november
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 8 januari 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5
februari 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. PEPERMANS, die loco advocaat R. JESPERS
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, 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. Verzoeker kwam toe op Belgisch grondgebied op 19 mei 1999 in België en diende op 20
mei 1999 een asielaanvraag in.

1.2. Op 7 juni 1999 nam de gemachtigde van de minister een beslissing tot weigering van
verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26 bis). Tegen deze beslissing
stelde verzoeker op 10 juni 1999 een dringend beroep in bij de Commissaris-Generaal voor
de Vluchtelingen en de Staatlozen.
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1.3. Op 15 oktober 1999 nam de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen een bevestigende beslissing van weigering van verblijf. Tegen deze beslissing
stelde verzoeker een schorsings- en een vernietigingsberoep in bij de Raad van State dat bij
arrest van 16 november 2000 werd verworpen.

1.4. Op 30 juli 2003 werd aan verzoeker een bevel afgeleverd om het grondgebied te verlaten
(bijlage 13).

1.5. Op 10 februari 2005 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op
grond 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
(Vreemdelingenwet). Op 10 april 2006 werd deze aanvraag aangevuld met bijkomende
stukken.

1.6. Op 28 mei 2008 verklaarde de gemachtigde van de minister de in punt 1.5 vermelde
aanvraag onontvankelijk. Verzoeker werd hiervan op 6 november 2008 in kennis gesteld.

Dit vormt de eerste bestreden beslissing.

1.7. Tegelijk met de in punt 1.6. vermelde beslissing werd aan betrokkene bevel gegeven het
grondgebied te verlaten. Verzoeker werd hiervan eveneens op 6 november 2008 in kennis
gesteld.

Dit vormt de tweede bestreden beslissing.

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep.

De Raad merkt op dat verzoeker geen middel aanhaalt tegen de tweede bestreden
beslissing. De Raad acht het beroep dan ook onontvankelijk voor zover het gericht is tegen
het bevel om het grondgebied te verlaten. Er dient dan ook geen uitspraak gedaan te worden
over de exceptie van onontvankelijkheid van het beroep voor zover het gericht is tegen de
tweede bestreden beslissing, opgeworpen door de verwerende partij om een andere reden.

3. Over de gegrondheid van het beroep.

Uit de bespreking van onderstaande middelen blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn.

3.1. In een eerste middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, voert verzoeker de
schending aan van artikel 9 van de Vreemdelingenwet en van de artikelen 2, § 1 en 4 van het
ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister
inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (delegatiebesluit).

3.2. Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing getroffen werd door attaché N. B. Verzoeker
vervolgt dat artikel 9 van de Vreemdelingenwet de bevoegdheid tot het nemen van een
beslissing omtrent een aanvraag om machtiging toekent aan de minister of zijn gemachtigde.
Verzoeker vervolgt dat de akte een “schijnbaar electronische handtekening” van attaché N. B.
vermeldt. Vervolgens stelt verzoeker “ten overvloede” dat geen enkele wet voorziet in het
plaatsen van gescande handtekeningen onder “zulks een akte”. Verzoeker vervolgt dat een
ingescande handtekening bezwaarlijk een echte handtekening kan vervangen en dat niet kan
worden nagegaan of de bestreden beslissing effectief door de desbetreffende attaché werd
genomen “dan wel door een derde die de handtekening ‘erop geplakt’ heeft”. Verzoeker besluit dat
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derhalve niet kan worden nagegaan of de bestreden beslissing wel degelijk genomen werd
door “attaché C. (sic)” en dus door de gemachtigde van de minister.

3.3. De Raad stelt vast dat verzoeker niet betwist dat de elektronische handtekening op de
bestreden beslissing, de elektronische weergave is van de handtekening van de betrokken
attaché, N. B. Verzoeker betwist evenmin dat attaché N. B. de bevoegdheid heeft om de
bestreden beslissing te treffen. De Raad stelt eveneens vast dat verzoeker niet de beslissing
op zich betwist, die op elektronische wijze werd overgemaakt, of de onveranderlijkheid ervan,
doch wel de elektronische handtekening die op de akte figureert. Geen enkele bepaling in de
Vreemdelingenwet noch de door verzoeker geschonden geachte bepalingen stellen dat een
beslissing die genomen wordt betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen een met inkt geplaatste handtekening dient te
dragen. Geen enkele wettelijke bepaling van de Vreemdelingenwet noch daarbuiten verbiedt
dat een administratieve akte een elektronische handtekening draagt. Voorts stelt de Raad
vast dat verzoeker niet aangeeft op welke wijze een derde toegang zou kunnen hebben tot de
elektronische handtekening van attaché N. B. en die op de beslissing zou kunnen “plakken”.
Verzoekers betoog blijft dan ook beperkt tot een gratuite redenering, die geen aanleiding kan
geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Verzoeker betwist de
rechtsgeldigheid van de rechtshandeling niet en toont met zijn betoog niet aan dat de
rechtshandeling ongeldig is.

Het eerste middel is ongegrond.

3.4. Verzoeker voert in een tweede middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, de
schending aan van de artikelen 9, derde lid en  62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 3 van
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurs-handelingen en
van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955 (EVRM).

3.5. Onder het kopje “1. Wat betreft het gezinsleven” gaat verzoeker in op zijn gezinsleven. Hij
stelt dat hij een gezin vormde met zijn partner van Belgische nationaliteit en dat dit in de
aanvraag werd ingeroepen als buitengewone omstandigheid. Verzoeker stelt vast dat de
bestreden beslissing deze partnerrelatie als “gewone sociale relatie” beschouwt en geen
toetsing verricht met betrekking tot artikel 8 EVRM “daar de gemachtigde van de minister ervan
uitgaat dat de relatie met zijn partner een gewone sociale relatie is. Dat voor zover er gesteld wordt dat
geen sprake is van disproportionaliteit dit wel zo kan zijn wat betreft andere gewone sociale relaties
maar niet inzake zijn partner.” Verzoeker gaat verder in op artikel 8 van het EVRM en de daarin
vervatte legitimiteits- en proportionaliteitseis en meent “dat er geen sprake kan zijn van een juist
evenwicht tussen het doel van een verwijdering , namelijk  de aanvraag van een visum gezinshereniging
en de ernstige aantasting van het recht op de eerbied van zijn privé- en gezinsleven en dat van zijn
partner wiens belangen hij uiteraard ook behartigt.” Verzoeker haalt verschillende arresten van de
Raad van State aan waarin de bovenvermelde legitimiteits- en proportio-naliteitseis aan bod
komt. Verzoeker besluit dat de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is “gezien er
duidelijk  geen afweging werd gemaakt omtrent artikel 8 E.V.R.M., met name het onderzoek naar de
“gerechtvaardigdheid” van de bestreden beslissing door een dringende maatschappelijke behoefte en in
het bijzonder de evenredigheid van de bestreden beslissing met het nagestreefde doel , namelijk  de
tijdelijke verwijdering.”

3.6. De Raad stelt samen met de verwerende partij vast dat verzoeker in zijn uiteenzetting
niet vermeldt op welke wijze artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet door de bestreden
beslissing wordt geschonden. Voor zover de schending van artikel 9, derde lid van de
Vreemdelingenwet wordt opgeworpen, is het middel dan ook onontvankelijk en is de exceptie
van onontvankelijkheid van het middel, opgeworpen door de verwerende partij in die mate
gegrond.
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3.7. Krachtens artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de Vreemdelingenwet, houdt de
formele motiveringsplicht in dat de bestuurshandeling waarin de beslissing is opgenomen, de
juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag
liggen en dat die motivering afdoende moet zijn. De verplichting tot formele motivering strekt
er toe de bestuurde een zodanig inzicht te verschaffen in de motieven van de beslissing dat
hij in staat is om te oordelen of, ten aanzien van de motieven, het zin heeft zich tegen die
beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. Bijgevolg dient
vastgesteld dat, ofschoon de verzoekende partij zich steunt op de wet van 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, uit het middel blijkt dat zij
de motieven die aan de grondslag van de bestreden beslissing liggen, kent doch betwist dat
deze motieven de bestreden beslissing kunnen dragen. De verzoekende partij voert met
andere woorden de schending van de materiële motiveringsplicht aan. Immers betreft het
nagaan of de motieven pertinent zijn, de materiële motiveringsplicht (cf. RvS 26 februari 2003,
nr. 116.486).

3.8. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële
motiveringsplicht, niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van
die van de administratieve 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr.
101.624).

3.9. De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 9, derde lid, van de
Vreemdelingenwet. Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een vreemdeling
een voorlopige verblijfsmachtiging toe te kennen in het kader van dit artikel, dient de
gemachtigde van de minister na te gaan of de aanvraag wel regelmatig werd ingediend, te
weten of er aanvaardbare buitengewone omstandigheden werden ingeroepen om de
aanvraag van de verblijfsmachtiging in België te verantwoorden. Deze buitengewone
omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die worden
ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9, derde lid,
van de Vreemdelingenwet, houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in:
1. wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of er buitengewone
omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het
buitenland te rechtvaardigen en zo ja, of deze aanvaardbaar zijn; zo dergelijke buitengewone
omstandigheden niet blijken voorhanden te zijn, kan de aanvraag tot het verkrijgen van een
verblijfsmachtiging niet in aanmerking worden genomen;
2. wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te
machtigen langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de
bevoegde minister over een ruime appreciatiebevoegheid.

3.10. In casu werd de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk verklaard, wat
betekent dat de buitengewone omstandigheden die verzoekers hebben ingeroepen om te
verantwoorden waarom zij geen aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf in hun land van
oorsprong hebben ingediend, niet werden aanvaard of bewezen.

3.11. Blijkens het administratief dossier had verzoeker in de in punt 1.5. vermelde aanvraag
om machtiging tot verblijf van 10 februari 2005 zijn relatie als buitengewone omstandigheid
ingeroepen en hierover het volgende gesteld:

“(…) Verzoeker steunt daarenboven zijn verzoek op artikel 8 E.V.R.M zowel wat betreft de
buitengewone omstandigheden als ten gronde.
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Verzoeker meent dat het recht op bescherming van het gezinsleven of familieleven mag
ingeroepen worden door alle rechtssubjecten die de facto een gezin vormen. Verzoeker wijst erop
dat art. 8 E.V.R.M. de term gezin geenszins beperkt tot het wettelijk  gesloten huwelijk . Ook
andere de facto familiebanden kunnen dus onder het begrip “gezin” vallen: bvb grootouders en
kleinkinderen, adoptant en adoptiekind, pleeggezin en ongehuwde samenwoners. Ook het
uitbouwen van een toekomstig gezinsleven valt onder het toepassingsgebied van art. 8 E.V.R.M.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen hanteert twee criteria om tot het bestaan van
een familieleven te besluiten. Prima wordt het bestaan van een band of aanverwantschap
nagegaan. Secundo wordt vereist dat de band voldoende “hecht” is. Verzoeker beantwoordt zeer
duidelijk  aan deze twee criteria. Verzoeker heeft met Mevr. M. B., geboren op (…) te (…),
wonende te (…), een duurzame relatie en de intentie om in de toekomst effectief samen te wonen.
Momenteel wonen zij samen in het weekend. Verscheidene vrienden van Mevr. B. en haar zoon, T.
C., hopen dat een gunstig antwoord volgt op dit schrijven opdat zij hun relatie verder zouden
kunnen uitbouwen. (stuk 4)
Verzoeker wijst erop dat de verplichting, tot aanvraag machtiging verblijf in zijn land van herkomst,
voor de vreemdeling met een illegaal verblijf die een duurzame relatie heeft met een Belg, een
inmenging vormt in zijn gezinsleven in de zin van artikel 8 E.V.R.M. en gerechtvaardigd dient te
worden in hoofde van een van de redenen opgesomd in artikel 8, lid 2 EV.R.M.
Verzoeker wijst op het feit dat de inmeningen aan artikel 8 E.V.R.M. beperkt zijn en restrictief
geïnterpreteerd moeten worden. Dat de inmening noodzakelijk  moet zijn in een democratische
samenleving.
Dat volgens het Hof de zinsnede “noodzakelijk  in een democratische samenleving” betekent dat
een inmenging onder meer moet beantwoorden aan een “dwingende maatschappelijke behoefte”
en “proportioneel moet zijn aan het gerechtvaardigd doel dat wordt nagestreefd. Verzoeker verwijst
bovendien naar rechtspraak, onder andere naar een arrest van de 7° Kamer van de Raad van
State van 25.09.1 986, waarin het principe gesteld wordt dat op straffe van nietigheid vanwege
schending van artikel 8 E.V.R.M., dat het recht op gezinsleven beschermt, een afweging moet
worden gemaakt of er een evenredigheid bestaat tussen enerzijds de motieven van de
verwijderingsmaatregelen en anderzijds de door de maatregel veroorzaakte ontwrichting van het
gezin van de betrokken vreemdeling (Nr. 26.933, R.W., 1986-87, 2854 e.v.; zie ook Raad van
State, 13.02.1992, nr. 38.739, Arr, R.v.St., 1992, z.p. en Raad van State, 25.06.1992, nr. 39.848,
Arr. R.v.St., 1992, z.p.). Verzoeker meent dat er in casu geen sprake kon zijn van een juist
evenwicht tussen het doel van een verwijdering namelijk  de aanvraag van een machtiging tot
verblijf en de ernstige aantasting van zijn recht op de eerbied van zijn privé- en gezinsleven. Het
gegeven dat uitzonderingen op grondrechten mogelijk  zijn, mag niet leiden tot misbruiken. Bij de
afweging van grondrechten en belangen moeten de grondrechten zwaarder wegen omdat zij
normhiërarchisch hoger staan dan gewone, legitieme belangen. Dat de inmenging eveneens een
legitiem doel moet nastreven zoals de veiligheid van het land, de openbare veiligheid, het
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde, het voorkomen van
strafbare feiten, bescherming van de gezondheid en de goede zeden.
Verzoeker verwijst eveneens naar een arrest van de Raad van State dd. 22.01 .2004 nr 127.325
hieronder kort hernomen:
“Overwegende dat in de bestreden beslissing, in het licht van artikel 8 E.V.R.M., niet wordt
gemotiveerd dat de uitzetting te dezen voldeed aan een dwingende maatschappelijke behoefte;
dat een loutere verwijzing naar het feit dat deze uitwijzing geschiedt om een strafbaar feit te
voorkomen (illegaal verblijf) onvoldoende is, vermits niet wordt aangegeven dat de sanctionering
van een illegaal verblijf, dat de verzoekende partij de uitwijzing met dergelijk  zware repercussies
op het gezinsleven, rechtvaardige; dat zoals de verzoekende partij uiteenzet “het belang van de
Belgische Staat (...) bij een objectieve afweging niet in verhouding is tot het nadeel dat
verzoekster ondervindt”; dat het middel ernstig is”
Dat verzoeker geen gevaar is voor de openbare orde of openbare veiligheid. Dat hij nooit
strafrechtelijk  veroordeeld werd door enige rechtbank, dat hij nooit geconfronteerd werd met het
gerecht. (…)”

3.12. Uit het hierboven weergegeven uittreksel uit de aanvraag om machtiging tot verblijf blijkt
dat verzoekers partnerrelatie enkel aangetoond wordt door verklaringen van zijn partner, haar
zoon en enkele kennissen. Bijgevolg werd in de bestreden beslissing hieromtrent terecht het
volgende gesteld: “Wat betreft de relatie die betrokkene onderhoudt met Mevrouw B.; om in
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aanmerking te komen voor een regularisatie in het kader van een duurzame relatie dient betrokkene te
voldoen aan de basisvoorwaarden zoals vermeld in de “Omzendbrief betreffende het verlenen van een
verblijfsmachtiging op basis van samenwoonst in het kader van een duurzame relatie” d.d. 30.09.1997
(verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14.11.1997).”

De bestreden beslissing onderzoekt dus, in weerwil van verzoekers beweringen, of de
partnerrelatie voldoende werd aangetoond zoals voorgeschreven door de toen geldende
omzendbrief. Verzoeker toont niet aan dat de gemachtigde van de minister op kennelijk
onredelijke wijze te werk ging door de basisvoorwaarden voor een duurzame relatie te
verifiëren conform de betrokken omzendbrief alvorens verzoekers relatie finaal te
beschouwen als een “gewone sociale relatie”. De bestreden beslissing stelt derhalve terecht dat
“Wat het inroepen van art. 8 van het EVRM betreft dient er opgemerkt te worden dat dit artikel hier niet
van toepassing is daar betrokkene niet aantoont dat er nog andere familieleden van hem in België
verblijven. Gewone sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM.”
Dienaangaande stelt de Raad vast dat verzoeker in zijn betoog toegeeft dat “voor zover er
gesteld wordt dat geen sprake is van disproportionaliteit dit wel zo kan zijn wat betreft andere gewone
sociale relaties (…)” Aangezien verzoeker niet aangetoond heeft dat zijn relatie meer is dan een
gewone sociale relatie, diende de bestreden beslissing geen afweging te maken in het licht
van artikel 8 EVRM. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing nog ten overvloede stelt
dat “Bovendien dient er gesteld te worden dat de verplichting om terug te keren naar het land van
herkomst om aldaar machtiging tot verblijf te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het
recht op een gezins- of privéleven.” Het betoog van verzoeker dat  hiermee geen juist evenwicht
gemaakt werd “tussen het doel van een verwijdering, namelijk  de aanvraag van een visum
gezinshereniging en de ernstige aantasting van het recht op de eerbied van zijn privé- en gezinsleven en
dat van zijn partner wiens belangen hij uiteraard ook behartigt”, is enkel een bloot betoog dat hieraan
geen afbreuk kan doen. Met betrekking tot de door verzoeker geciteerde rechtspraak van de
Raad van State vermeldt de bestreden beslissing: “De advocaat van betrokkene verwijst ook
meermaals naar verschillende arresten van de Raad van State, omdat de situatie van de betrokkene
gelijkaardig zou zijn aan de situatie waarin deze arresten zijn geveld. Het is echter aan de verzoeker om
deze overeenkomsten aan te tonen tussen zijn eigen situatie en de situatie waarvan hij beweert dat ze
vergelijkbaar is (Raad van State arrest 97.866 van 13.07.2001). Men kan er immers niet zonder meer
van uitgaan dat de omstandigheden waarin verzoeker verkeert analoog (of commensurabel) zijn met
degene waaraan hij refereert.” Verzoeker brengt hiertegen niets in maar beperkt zich opnieuw tot
het citeren van bepaalde arresten van de Raad van State. Met zijn betoog slaagt verzoeker er
bijgevolg niet in een gebrek in de motivering van de bestreden beslissing aan te tonen.

Het tweede middel is deels onontvankelijk en deels ongegrond.

3.13. In een derde middel, gericht tegen de eerste bestreden beslissing, voert verzoeker de
schending aan van artikel 8 van het EVRM, van de artikelen 3, 30 en 31 van de Richtlijn
2004/38 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun
familieleden (Burgerschapsrichtlijn) “in combinatie met het gelijkheidsbeginsel zoals vastgelegd in
de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet” en van artikel 47 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie.

3.14. Verzoeker stelt, in wat als een eerste onderdeel van het middel kan beschouwd worden,
dat de bestreden beslissing louter een administratieve beslissing betreft die niet werd
genomen na een procedure zoals voorzien in artikel 31.3 van de Burgerschapsrichtlijn.
Verzoeker vervolgt dat zijn beroepsmogelijkheid bij de Raad voor Vreemdelingen-betwistingen
tegen de bestreden beslissing geen rechtsmiddel is dat beantwoordt aan de voorwaarden
zoals gesteld in artikel 31.3 van de Burgerschapsrichtlijn. Verzoeker preciseert dat de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen immers enkel oordeelt over de wettigheid van de bestreden
beslissing en niet over de feiten die aanleiding gegeven hebben tot de beslissing. Verzoeker
voegt er nog aan toe dat het “evenwel de overtuiging is van verzoeker dat de niet toepassing van de



RvV X / pagina 7 van 9

principes van richtlijn 2004/38/EG zoals hierboven uiteengezet door verzoeker een schending zouden
uitmaken van het gelijkheidsbeginsel zoals vastgelegd in de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet.
Verzoeker preciseert dat er geen enkele objectieve reden bestaat om E.U.-onderdanen van andere
lidstaten een gunstiger verblijfsregime toe te laten dan de eigen onderdanen, dat dit neerkomt op
omgekeerde discriminatie.” Verzoeker vraagt hierover een prejudiciële vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof “zoals voorgesteld in het beschikkend gedeelte van onderhavig verzoekschrift.”

3.15. De Raad merkt vooreerst op dat het inroepen van de Burgerschapsrichtlijn minstens
veronderstelt dat men een vestigingsaanvraag indient conform de artikelen 40 e.v. van de
Vreemdelingenwet die de omzetting vormen van bovenvermelde richtlijn en die voorzien in
een specifieke schorsende beroepsprocedure. Te dezen stelt de Raad vast dat verzoeker
nagelaten heeft een dergelijke aanvraag in te dienen. De richtlijn heeft betrekking op het
verblijf van EU-onderdanen en gezinshereniging voor EU-onderdanen. Deze richtlijn heeft
bijgevolg geen uitstaans met de bestreden beslissing aangezien verzoeker een aanvraag om
machtiging tot verblijf heeft ingediend op basis van het toen geldende artikel 9, derde lid, van
de Vreemdelingenwet. Dit artikel heeft geen betrekking op het recht van vrij verkeer en verblijf
op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.

3.16. Ten overvloede, verzoekers stelling dat de bestreden beslissing een louter
administratieve beslissing betreft die niet werd genomen na een procedure zoals voorzien in
artikel 31.3 van de richtlijn 2004/38/EG mist juridische grondslag aangezien artikel 31.3
handelt over de rechtsmiddelen die aangewend kunnen worden tegen beslissingen die
getroffen worden aangaande het verblijfsrecht van EU-onderdanen en hun familieleden. Te
dezen dient nog te worden opgemerkt dat door de vermelding van rechtsmiddelen in een
beslissing en een mogelijk gebrek betreffende die rechtsmiddelen, deze beslissing om die
reden alleen niet nietig kan zijn, zoals verzoeker ten onrechte opmerkt.

3.17. Ten overvloede, daargelaten de vraag of verzoeker zich kan beroepen op de
rechtstreekse werking van de door hem aangehaalde artikelen van de Burgerschapsrichtlijn,
kan nog worden verwezen naar de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 15
september 2006 tot wijziging van de Vreemdelingenwet. Uit de memorie van toelichting bij de
wet van 15 september 2006 blijkt immers dat "In werkelijkheid leiden de afschaffing van het
verzoek tot herziening en de invoering van artikel 39/79 in de wet door het wetsontwerp tot hervorming
van de Raad van State en tot inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (gebaseerd op
artikel 77 van de Grondwet) tot de feitelijke omzetting van de artikelen 15 en 31 van de voornoemde
richtlijn 2004/38/EG in het Belgische recht. Het beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (...)
maakt het mogelijk  om de wettigheid van het besluit, alsmede de feiten en omstandigheden die de
maatregel rechtvaardigen en het evenredig karakter van deze maatregel te onderzoeken,
overeenkomstig artikel 31, §§ 1 tot 3 van de richtlijn 2004/38/EG." (Parl. St. Kamer 2005-2006, nr.
2478/001, 78). Het annulatieberoep dat verzoeker in casu instelt verschilt daarenboven niet
van het annulatieberoep dat familieleden van een EU-onderdaan kunnen indienen tegen een
beslissing tot weigering van verblijf, aangezien in beide gevallen de wettigheid van het besluit,
alsmede de feiten en omstandigheden die de maatregel rechtvaardigen en het evenredig
karakter van deze maatregel aan bod kunnen komen. Verder merkt de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen op dat de afdeling wetgeving bij de Raad van State reeds heeft
gesteld dat het rechterlijk beroep dat kan worden ingesteld bij de Raad voor
Vreemdelingen-betwistingen prima facie beantwoordt aan de vereisten van daadwerkelijke
rechtshulp in de zin van artikel 13 van het EVRM (Parl. St., Kamer, 2005- 2006, nr. 2479/001,
323). Daarenboven wijst de Raad betreffende artikel 39/2, § 2 van de Vreemdelingenwet op
het arrest nr. 81/2008 van 27 mei 2008 van het Grondwettelijk Hof, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 2 juli 2008, waarin wordt gesteld dat “de omstandigheid dat de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen niet met volle rechtsmacht, maar als annulatierechter uitspraak doet,
wanneer hij op grond van paragraaf 2 van artikel 39/2 optreedt, de rechtzoekenden in die procedure niet
van een daadwerkelijk  rechtsmiddel berooft” en dat uit de bepalingen van de Richtlijn 2004/38/EG
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niet blijkt dat “daarin in meer jurisdictionele waarborgen wordt voorzien dan die waarin paragraaf 2 van
artikel 39/2 voorziet.”

3.18. Gelet op het voorgaande wordt het verzoek om een prejudiciële vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof afgewezen.

Het eerste onderdeel van het middel is ongegrond.

3.19. In wat als een tweede onderdeel van het middel kan beschouwd worden houdt
verzoeker een uitgebreid theoretisch betoog over artikel 47 van het Handvest van de
Grondrechten van de Europese Unie, waarvan hij stelt dat de invulling ervan gelijklopend is
met artikel 6 van het EVRM, met dit verschil dat voormeld artikel 47 van het Handvest ook van
toepassing is op het recht op gezinshereniging. Finaal komt verzoeker tot de conclusie dat de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over volle rechtsmacht zou moeten beschikken.

3.20. De Raad merkt op dat verzoeker in zijn betoog verwijst naar het recht op
gezins-hereniging. Dienaangaande verwijst de Raad naar het gestelde in punt 3.15.

3.21. Ten overvloede, het door verzoeker ingeroepen artikel 47 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie luidt als volgt:

“Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht.
Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden,
heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel
gestelde voorwaarden.
Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke
termijn, door een onafhankelijk  en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld.
Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen.
Rechtsbijstand wordt verleend aan diegenen die niet over toereikende financiële middelen
beschikken, voorzover die bijstand noodzakelijk  is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter
te waarborgen.”

3.22. Er dient te worden verduidelijkt dat het Verdrag van 13 december 2007 tot wijziging van
het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap (hierna: het Verdrag van Lissabon) voorziet in de invoering van een nieuw
artikel 6 in het Verdrag van 7 februari 1992 betreffende de Europese Unie (hierna: het
EU-Verdrag). Door de verwijzing naar het Handvest in het nieuwe artikel 6, eerste lid, van het
EU-Verdrag zal dit Handvest, dat initieel slechts een politieke verklaring was, na de
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon juridisch bindend worden. Daargelaten de
vraag of verzoeker artikel 47 van het Handvest, in de huidige stand van zaken en in
afwachting van de afronding van het ratificatieproces, al dan niet reeds kan inroepen ten
aanzien van de Belgische Staat, verwijst de Raad naar het arrest van het Grondwettelijk Hof
nr. 81/2008 van 27 mei 2008 (BS, 2 juli 2008), waarin het Hof het volgende heeft gesteld:

“Wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op grond van paragraaf 2 van artikel 39/2
optreedt, beschikt hij over een soortgelijke vernietigingsbevoegdheid en schorsingsbevoegdheid
als die welke de Raad van State voorheen had. In dat geval treedt de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen niet op met volle rechtsmacht, maar als annulatierechter. In
aangelegenheden bedoeld in artikel 39/2, § 2, oefent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
een jurisdictionele toetsing uit, zowel aan de wet als aan de algemene rechtsbeginselen. De Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen gaat daarbij na of de aan zijn toezicht voorgelegde
overheidsbeslissing de vereiste feitelijke grondslag heeft, of die beslissing uitgaat van correcte
juridische kwalificaties en of de maatregel niet kennelijk  onevenredig is met de vastgestelde
feiten. Wanneer hij die beslissing vernietigt, dient de overheid zich te schikken naar het arrest van
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: indien de overheid een nieuwe beslissing neemt, mag
zij de motieven van het arrest dat de eerste beslissing heeft vernietigd, niet negeren; indien zij in
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de vernietiging berust, wordt de aangevochten akte geacht nooit te hebben bestaan (vergelijk :
EHRM, 7 november 2000, Kingsley t. Verenigd Koninkrijk , § 58). Bovendien kan de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, in de omstandigheden bedoeld in artikel 39/82 van de wet van 15
december 1980, de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing bevelen, in voorkomend
geval door uitspraak te doen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De Raad kan tevens, in de
omstandigheden bedoeld in artikel 39/84 van dezelfde wet, voorlopige maatregelen bevelen. De
rechtzoekenden beschikken derhalve over een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg, voor een
onafhankelijk  en onpartijdig rechtscollege, tegen de administratieve beslissingen die op hen
betrekking hebben. Artikel 39/2, § 2, ingevoegd bij het bestreden artikel 80, heeft niet tot gevolg
dat het op onevenredige wijze de rechten van de betrokken personen beperkt.”

3.23. De Raad is dan ook van oordeel dat de procedure voor de Raad voor
Vreemdelingen-betwistingen voldoet aan alle waarborgen voorzien in het voormelde artikel 47
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Verzoeker toont niet aan dat dit
artikel een beroep met volle rechtsmacht omvat zoals hij het schetst in zijn verzoekschrift.

3.24. De Raad merkt ten slotte op dat verzoekers betoog een theoretisch betoog is,
aange-zien hij noch bij noch na het indienen van het beroep nieuwe stukken heeft aangevoerd
die de Raad zou moeten kunnen beoordelen “in volle rechtsmacht”. De ganse zaak blijft dan ook
beperkt tot een theoretische discussie die geen aanleiding kan geven tot de nietigverklaring
van de bestreden beslissing.

Het tweede onderdeel van het derde middel is ongegrond.

3.24. Voor zover in het derde middel artikel de schending van artikel 8 van het EVRM wordt
ingeroepen, is het middel niet ontvankelijk aangezien de verzoekende partij nalaat in het
betoog te omschrijven op welke wijze zij artikel 8 van het EVRM geschonden acht. Ten
overvloede verwijst de Raad naar het gestelde in punt 3.12.

Het derde middel is deels onontvankelijk en deels ongegrond.

3.25. De verzoekende partij heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. Er is
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. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de
exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de
verwerende partij.

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 februari tweeduizend
en negen door:

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

dhr. T. LEYSEN, griffier.
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De griffier, De voorzitter,

 T. LEYSEN. M. EKKA.


