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nr. 28 895 van 19 juni 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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 14 april 2009

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de

minister van 16 maart 2009 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het

grondgebied te verlaten.

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 20 mei 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juni 2009.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat L. VANDEWIELE verschijnt

voor de verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS, 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 30 januari 2009 dient de verzoekende partij, als echtgenoot, een aanvraag van de verblijfskaart

van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter) in.

1.2 Op 12 maart 2009 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing tot weigering van verblijf van

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing wordt op 31 maart

2009 aan verzoekende partij ter kennis gebracht. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven

luiden als volgt:

“(…) Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie

maanden als familielid van een burger van de Unie: sedert 27.07.2008 wonen de echtgenoten niet meer
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samen. Er is geen gezinscel meer. De echtscheiding is lopende en komt voor te Veurne op 16/03/2009

en wordt normaal beslecht op 16/05/2009 (…)".

2. Over de rechtspleging

Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad geen gerechtskosten kan opleggen. Het verzoek daartoe

van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de verzoekende partij,

wordt om die reden verworpen.

3. Onderzoek van het beroep

3.1 In een enig middel voert verzoekende partij in een eerste onderdeel de schending aan van de

formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de motiveringsplicht zoals

voorzien in artikel 62 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) en in een

tweede onderdeel van de elementaire vormvereisten waaraan de kennisgeving van de bijlage 20 dient

te voldoen.

Ter adstruering van het enig middel zet verzoekende partij het volgende uiteen:

“- Schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de

motiveringsplicht zoals voorzien in art. 62 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen:

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen

uitdrukkelijk dienen te worden gemotiveerd. Deze motivering dient zowel de juridische als de feitelijke

overwegingen te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Tevens dient de motivering

afdoende te zijn.

Art. 62 van de Wet van 15 december 1980 stelt dat de administratieve beslissingen met reden dienen

omkleed te zijn.

In casu werd als ‘motivering’ opgegeven:

Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie

maanden als familielid van een burger van de Unie: sedert 27.07.2008 wonen de echtgenoten

niet meer samen. Er is geen gezinscel meer. De echtscheiding is lopende en komt voor te

Veurne op 16/03/2009 en wordt normaal beslecht op 16/05/2009

De juridische overwegingen dewelke aan de beslissing ten grondslag lagen, worden evenwel in de

beslissing niet omschreven, zodat niet voldaan is aan de formele motiveringsplicht.

Evenmin is de beslissing afdoende gemotiveerd. De beslissing stelt louter dat er een

echtscheidingsprocedure hangende is en dat deze beslecht zou worden op 16 mei 2005.

Het bestaan van een echtscheidingsprocedure is evenwel onvoldoende om als motivering te dienen

teneinde een verblijf van meer dan drie maanden te weigeren.

Noch de omstandigheden, noch de reden van de echtscheiding zoals ingesteld door de echtgenote van

verzoeker worden vermeld.

Daarnaast wordt louter gesteld dat de echtgenoten sinds 27 juli 2008 niet meer samenwonen, terwijl

verzoeker steeds alles in het werk stelde om het huwelijksleven te hernemen.

- Schending elementaire vormvereisten waaraan de kennisgeving van de bijlage 20 dient te voldoen.
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Immers, de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het

grondgebied te verlaten werd genomen op 16 maart 2009 terwijl de kennisgeving melding maakt van

een beslissing van 12 maart 2009.

Bijgevolg heeft verzoeker geen kennis genomen van de beslissing tot weigering van verblijf van meer

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten op 12 maart 2009, noch van eenzelfde

beslissing dewelke op 16 maart 2009 zou zijn genomen.

Hooguit kan gesteld worden dat verzoeker ten vroegste op 31 maart 2009 kennis kreeg van de

beslissing gedateerd 16 maart 2009.

Van en overheid mag evenwel verwacht worden dat zij inhoudelijk correcte documenten overmaakt, wat

in huidig geval allesbehalve gezegd kan worden.

Verzoeker is dan ook de mening toegedaan dat de regels van behoorlijk bestuur geschonden werden.“

In haar repliekmemorie herneemt verzoekende partij dit middel en voegt aan haar tweede onderdeel het

volgende toe:

“(…)

Verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen dat een onregelmatige kennisgeving van een

beslissing niet noodzakelijk een schending is van substantiële of op straffe van nietigheid

voorgeschreven pleegvormen.

Evenwel, de overheid slaagde er in om de foutieve datum waarop de beslissing werd genomen alsook

een foutieve datum van kennisgeving te noteren. Wat heeft een beslissing dan voor nut!

Zeker als er in feite hierdoor een ‘foutieve’ beslissing wordt ter kennis gebracht.

Verzoeker is dan ook de mening toegedaan dat de regels van behoorlijk bestuur geschonden werden.“

3.2 Met betrekking tot de aangevoerde schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze

voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen en de motiveringsplicht zoals voorzien in artikel 62 van de

Vreemdelingenwet wijst de Raad erop dat de in deze artikelen neergelegde uitdrukkelijke

motiveringsplicht 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 de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot het

weigeren van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten wordt

besloten.



RvV X - Pagina 4 van 6

In tegenstelling tot wat verzoekende partij in haar verzoekschrift stelt, worden de juridische

overwegingen die aan de beslissing ten grondslag lagen, wel degelijk in de bestreden beslissing

omschreven. In de bestreden beslissing wordt immers als reden van de beslissing aangegeven

“(v)oldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie

maanden als familielid van een burger van de Unie”, waarna de gemachtigde van de minister uiteenzet

op welke manier deze bepaling in de concrete zaak van toepassing is, met name daar waar hij stelt dat

de echtgenoten niet meer samenwonen, er geen gezinscel meer is en de echtscheiding lopende is. De

bestreden beslissing verwijst weliswaar niet uitdrukkelijk naar het specifieke artikel van de

Vreemdelingenwet op grond waarvan verzoekende partij haar verblijfskaart als familielid van een burger

van de Unie aanvraagt, maar geeft wel uitdrukkelijk aan dat zij genomen is in uitvoering van artikel 52, §

4, vijfde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit), waarbij

kan worden opgemerkt dat ook de aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van

de Unie (bijlage 19ter) uitdrukkelijk stelt dat de aanvraag overeenkomstig dit artikel 52 van het

Vreemdelingenbesluit zal worden beoordeeld.

Verzoekende partij maakt aldus niet duidelijk 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.

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en een schending van de

formele motiveringsplicht bijgevolg niet kan worden aangenomen. Het eerste onderdeel van het enig

middel wordt voor het overige vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht onderzocht.

Daarbij dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot

de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling met betrekking tot het al dan niet weigeren van

het verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten in de plaats te stellen

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel

bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag van de verblijfskaart 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 kunnen komen.

Het hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat de verzoekende partij niet voldoet aan de

aan de voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden als familielid

van een burger van de Unie.

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing verwezen wordt naar het feit dat de echtgenoten sinds

27 juli 2008 niet meer samenwonen, dat er geen gezinscel meer is en dat de echtscheiding lopende is,

waarbij gesteld wordt dat deze op 16 maart 2009 voorkomt te Veurne en normaal op 16 mei 2009

beslecht wordt.

Uit de aanvraag (bijlage 19ter) blijkt dat verzoekende partij verzoekt om een verblijfskaart van een

familielid van een burger van de Unie als echtgenoot, zodat de in casu relevante bepaling van de

Vreemdelingenwet het artikel 40bis, § 2, 1° is, dat luidt als volgt:

“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd :

1° de echtgenoot (…), die hem begeleidt of zich bij hem voegt;”

De Raad wijst erop dat artikel 40bis, § 2, 1° van de Vreemdelingenwet niet alleen vereist dat de

aanvrager van de verblijfskaart de echtgenoot van de burger van de Unie is, maar tevens dat hij deze

burger van de Unie begeleidt of zich bij hem voegt. Dit is analoog met het begrip “met zich vestigt” in het

oude artikel 40 van de Vreemdelingenwet (cf. Memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen, Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51-2845/001, 42 en 52). Naar vaste

rechtspraak van de Raad van State vereist zulke gemeenschappelijke vestiging het bestaan van een
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minimum aan relatie tussen de echtgenoten, een gezinscel, een reële, echtelijke band, en dit ook al is

de verblijfplaats van de echtgenoten verscheiden (cf. RvS 24 april 1995, nr. 53 030; RvS 5 maart 2004;

nr. 128 878; RvS 4 oktober 2005, nr. 149 807; RvS 8 mei 2006, nr. 158 407; RvS 21 februari 2007, nr.

168 044).

De Raad stelt vervolgens vast dat uit het “Verslag van samenwoonst / gezamenlijke vestiging” in het

administratief dossier blijkt dat verzoekende partij sinds 27 juli 2008 niet meer onder hetzelfde dak

woont met zijn echtgenote en dat als motieven voor het niet meer op hetzelfde adres wonen van

betrokkenen opgegeven wordt: “schijnhuwelijk dd. 05/06/2008 + echtscheidingsprocedure rechtbank

eerste aanleg te Veurne (ref.LBxxx), waarin zaak voorkomt op 16/03/2009 en normaal beslecht wordt op

16/05/2009”.

In haar verzoekschrift en repliekmemorie beperkt verzoekende partij zich tot te stellen dat het bestaan

van een echtscheidingsprocedure onvoldoende is om als motivering voor het weigeren van een verblijf

van meer dan drie maanden te dienen, dat noch de omstandigheden noch de reden van de

echtscheiding zoals ingesteld door haar echtgenote vermeld worden en dat louter gesteld wordt dat de

echtgenoten sinds 27 juli 2008 niet meer samenwonen, terwijl verzoekende partij steeds alles in het

werk stelde om het huwelijksleven te hernemen.

De Raad wijst er in de eerste plaats echter op dat verzoekende partij zowel de vaststellingen gedaan in

het verslag van samenwoonst / gezamenlijke vestiging als de motieven van de bestreden beslissing niet

betwist en in tegendeel zelf erkent dat zij de echtelijke woonst eind juli 2008 verlaten heeft en dat haar

echtgenote de echtscheidingsprocedure heeft ingesteld. Vervolgens wijst de Raad erop dat

verzoekende partij niet aangeeft op grond waarvan zij meent dat het niet voldoende is om naar het

bestaan van de echtscheidingsprocedure te verwijzen als motivering voor het weigeren van de

verblijfskaart en waarom zij meent dat de omstandigheden en de reden van de echtscheiding dienen te

worden vermeld. Bovendien is het gegeven dat verzoekende partij alles in het werk zou hebben gesteld

om het huwelijksleven te hernemen een loutere bewering die geenszins gestaafd wordt en blijkt uit deze

bewering overigens nogmaals dat er geen huwelijksleven meer is.

Gelet op het feit dat in de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoekende partij niet meer

samenwoont met haar echtgenote, dat er geen gezinscel meer is en dat de echtscheidingsprocedure

lopende is en het feit dat verzoekende partij deze elementen niet betwist, dient te worden vastgesteld

dat de gemachtigde van de minister redelijkerwijze tot het besluit kon komen dat verzoekende partij niet

aan de voorwaarden voldoet om van het recht op verblijf van meer dan drie maanden als familielid, in

casu echtgenoot, van een burger van de Unie te genieten. Verzoekende partij maakt in het eerste

onderdeel van haar middel derhalve op generlei wijze aannemelijk dat de motivering van de bestreden

beslissing niet afdoende zou zijn en de gemachtigde van de minister niet in alle redelijkheid tot de door

hem in de bestreden beslissing gedane vaststellingen kon komen. Het feit dat de verzoekende partij het

niet eens is met de gevolgtrekkingen van de gemachtigde van de minister volstaat evenwel niet om de

motieven te weerleggen. De gemachtigde van de minister is in casu alle pertinente gegevens nagegaan

die hij noodzakelijk acht om zijn beslissing te kunnen nemen. De bestreden beslissing steunt op ter zake

dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. De door verzoekende partij aangevoerde

grieven maken geenszins aannemelijk dat de gemachtigde van de minister niet in alle redelijkheid tot de

bestreden beslissing is gekomen. Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet

aannemelijk gemaakt.

Met betrekking tot de in het tweede onderdeel van het enig middel aangevoerde schending van de

elementaire vormvereisten waaraan de kennisgeving van de bijlage 20 dient te voldoen, stelt

verzoekende partij in haar verzoekschrift dat de bestreden beslissing dateert van 16 maart 2009 terwijl

de kennisgeving melding maakt van een beslissing van 12 maart 2009, dat zij bijgevolg geen kennis

heeft genomen van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om

het grondgebied te verlaten van 12 maart 2009 noch van eenzelfde beslissing die op 16 maart 2009 zou

zijn genomen, dat hooguit kan gesteld worden dat verzoekende partij ten vroegste op 31 maart 2009

kennis heeft gekregen van de beslissing gedateerd 16 maart 2009, dat van de overheid evenwel mag

verwacht worden dat zij inhoudelijk correcte documenten overmaakt, wat in huidig geval allesbehalve

kan gezegd worden en dat de regels van behoorlijk bestuur dan ook geschonden werden. In haar
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repliekmemorie voegt zij als antwoord op de verwerende partij die in haar nota met opmerkingen had

gesteld dat een onregelmatige kennisgeving van een beslissing niet noodzakelijk een schending van

een substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven pleegvorm is, toe dat de overheid er

evenwel in geslaagd is om de foutieve datum waarop de beslissing werd genomen alsook een foutieve

datum van kennisgeving te noteren en vraagt zij zich af wat een beslissing dan voor nut heeft, zeker als

er hierdoor in feite een “foutieve” beslissing ter kennis wordt gebracht.

De Raad stelt vast dat in de akte van kennisgeving inderdaad vermeld wordt dat op 16 maart 2009

kennis werd gegeven van de beslissing van 12 maart 2009 tot weigering van de verblijfskaart van een

familielid van een burger van de Unie, terwijl de bestreden beslissing in werkelijkheid van 16 maart 2009

dateert en op 31 maart 2009 ter kennis is gebracht, maar de Raad wijst erop dat de foutieve vermelding

van beide data verzoekende partij enerzijds niet heeft belet kennis te nemen van de beslissing tot

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, waarbij

kan worden opgemerkt dat verzoekende partij ook zelf aangeeft dat zij op 31 maart 2009 kennis heeft

gekregen van de bestreden beslissing, tegen deze beslissing een beroep tot nietigverklaring bij de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen in te stellen en tegen deze beslissing inhoudelijk verweer te voeren en

dat verzoekende partij anderzijds niet aantoont op welke manier haar kritiek op de foutieve vermelding

van beide data afbreuk doet aan de wettigheid van de bestreden beslissing (RvS 1 juli 2005, nr.

147.218). Een eventueel gebrek in de betekening tast de wettigheid van de beslissing niet aan en heeft

geen invloed op het rechtmatig karakter van de genomen beslissing (RvS 21 maart 2005, nr. 142 408;

RvS 4 juni 2002, nr. 107 293 en RvS 20 december 2001, nr. 102 154).

Het enig middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien juni tweeduizend en negen door:

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS Ch. BAMPS


