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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 3102 van 25 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 Marokkaanse nationaliteit op 29 augustus 2007 heeft
ingediend om de nietigverklaring en de schorsing te vorderen van de “beslissing tot weigering
van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten” van 16 juli 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.

Gelet op de beschikking van 24 september 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
23 oktober 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BAKI, die loco advocaat A. EL MOUDEN verschijnt
voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de
verwerende partij.
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoeker is van Marokkaanse nationaliteit, geboren te Beni Said (Marokko) op 20 maart
1980.

Op 11 augustus 2004 is verzoeker gehuwd met R. H., van Nederlandse nationaliteit (stuk 8).

Op 23 maart 2007 dient verzoeker een aanvraag tot vestiging als echtgenoot van R.H. (stuk
39).

Op 3 april 2007 neemt de gemachtigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse Zaken
de beslissing tot voorlopig uitstel van de eindbeslissing voor bijkomend onderzoek (stuk 67).
Deze beslissing werd op 11 april 2007 ter kennis gebracht van verzoeker (stuk 66).

Op 12 juli 2007 meldt de Dienst Vreemdelingenzaken aan de burgemeester dat ze het
samenwoonstverslag nog niet ontvangen hebben (stuk 74).

Op 13 juli 2007 wordt het verslag van samenwoonst of gezamenlijke vestiging opgestuurd
naar de Dienst Vreemdelingenzaken (stuk 75).

Op 16 juli 2007 neemt de gemachtigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse Zaken
de beslissing tot weigering van vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten (stuk 81).
Dit is de bestreden beslissing die op 30 juli 2007 ter kennis werd gebracht van verzoeker
(stuk 82).

2. Over de rechtspleging

Verzoeker heeft op 10 oktober 2007 een repliekmemorie aan de griffie van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen toegestuurd.

Verzoeker legt een “memorie van repliek” neer. Artikel 36 van het koninklijk besluit van 21
december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
bepaalt dat de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden samen
behandeld indien blijkt dat de vordering tot nietigverklaring slechts korte debatten vereist.
Huidig beroep vereist slechts korte debatten derwijze dat bij gebreke aan een wettelijke
voorziene mogelijkheid tot het neerleggen van een repliekmemorie, deze uit de debatten
wordt geweerd.

3. Over de ontvankelijkheid

3.1. In een eerste exceptie werpt de verwerende partij op dat het verzoekschrift niet
ontvankelijk is daar het geen melding vraagt van “de taal voor het overeenkomstig artikel
39/60 horen ter terechtzitting” zoals bepaald in artikel 39/69, §1, 5° van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet).

De ratio legis van deze bepaling kan alleen maar opgevat worden als de wil van de wetgever
om de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) toe te laten om te bepalen of
een tolk aanwezig dient te zijn op de terechtzitting. Dit verzuim brengt niet de nietigheid van
het hele verzoekschrift met zich mee. De procedure is hoofdzakelijk schriftelijk (artikel 39/60
van de Vreemdelingenwet) en het verzuim brengt geen nadeel aan de verwerende partij. Het
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ontbreken van de taal voor het horen ter terechtzitting heeft hoogstens tot gevolg dat er geen
tolk wordt opgeroepen tijdens de zitting van de kamer wanneer deze zou besluiten tot het
horen van verzoeker over te gaan.

De exceptie wordt verworpen.

2.2. In een tweede exceptie werpt de verwerende partij op dat het verzoekschrift niet
ontvankelijk is omdat het niet ondertekend werd door de verzoeker of zijn advocaat
overeenkomstig artikel 39/69, §1, 7°  van de Vreemdelingenwet.

Uit het administratieve dossier blijkt dat het origineel verzoekschrift ondertekend werd door
verzoekers advocaat. Bijgevolg voldoet het aan de voorwaarden opgenomen in artikel 39/69,
§1, 7° van de Vreemdelingenwet.

De exceptie wordt verworpen.

4. Onderzoek van het beroep.

1. In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van 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 van artikel 3 van de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: de
wet van 29 juli 1991).

4.1.1. De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de
beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing
te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. 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. Uit het verzoekschrift
blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de
uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. (zie o.a. R.v.St., nr. X, 2 februari 2007;
R.v.St., nr. X, 2 februari 2007). Verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële
motiveringsplicht aan, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

4.1.2.1. Verzoeker meent dat de motiveringsplicht geschonden werd omdat uit de
weigeringsbeslissing niet kan worden uitgemaakt wanneer de politieagent zou zijn
langsgekomen. Verder meent verzoeker dat de verwerende partij nalaat om in haar
motivering te verwijzen naar de concrete feiten waarop zij zich baseert om bovenvermelde
beslissing te nemen.

4.1.2.2. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de aanvraag tot vestiging werd geweigerd
omdat  “Uit het relatieverslag van de politie van Borgerhout blijkt dat de relatie tussen beide
niet kan gecontroleerd worden, aangezien betrokkenen niet aan te treffen zijn”. Het rechtspunt
dat dient te worden beslecht is niet of er een relatie is, maar of het bestaan ervan had kunnen
worden gecontroleerd.

De verwerende partij stelt dat door de bevoegde politiediensten gedurende de maand juli 2007
controles naar de gezamenlijke vestiging uitgevoerd werden. De relatie tussen verzoeker en
zijn echtgenote kon niet gecontroleerd worden omdat de verzoeker en zijn echtgenote niet
aan te treffen waren op het opgegeven adres.
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De Raad stelt vast dat het verslag waarnaar in de bestreden beslissing verwezen wordt noch
ingevuld noch ondertekend is. Bijgevolg vinden de opmerkingen van de verwerende partij
geen steun in het administratief dossier. Het politieverslag waarnaar in de bestreden
beslissing verwezen wordt is een blanco formulier. Alleen op de ‘aanvraag woonstonderzoek’
werd neergeschreven dat de namen van verzoeker en zijn echtgenote niet op de bel of
brievenbus vermeld staan. Op basis van dit enkel gegeven is het kennelijk onredelijk te stellen
dat de relatie tussen betrokkenen niet gecontroleerd kon worden. Bijgevolg werd de
motiveringsplicht geschonden.

Het middel is gegrond.

5.2. Ten gevolge van de hierna uit te spreken vernietiging van de bestreden beslissing is de
vordering tot schorsing zonder voorwerp.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1.

De beslissing genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken op zestien juli tweeduizend en
zeven wordt vernietigd.

Artikel 2.

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp.

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

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

mevr. M. RYCKASEYS, toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 M. RYCKASEYS.             M. BEELEN.
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