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nr. 32 347 van 1 oktober 2009

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de gemeente Houthalen-Helchteren, vertegenwoordigd door het College van

Burgemeester en Schepenen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 22 juli 2009 heeft

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing

van de gemachtigde van de burgemeester van 22 juni 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.

Gelet op de beschikking van 18 augustus 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 september

2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VANHOYLAND, die verschijnt voor de verzoekende partij en

van advocaat M. JOPPEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Verzoeker verklaart van Turkse nationaliteit te zijn.

Volgens zijn verklaringen in het verzoekschrift woonde hij in Nederland tot 2006 met zijn Nederlandse

vader. Op 19 april 2006 zou hij met zijn ouders naar België zijn verhuisd.

Op 22 juni 2009 neemt de burgemeester of zijn gemachtigde een beslissing tot weigering van verblijf

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing,

met kennisgeving op 22 juni 2009, gemotiveerd als volgt:

“Heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij zich in de voorwaarden bevindt om te genieten

van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger van de Unie.

Betrokkene moest voor 04/05/2009 volgende documenten voorleggen: bewijs van onderhoud door de

vader…“
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2. Over de rechtspleging

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat de verwerende partij nalaat

een nota en een administratief dossier neer te leggen.

Luidens artikel 39/72, § 1, 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) bezorgt de verwerende partij de griffier binnen de acht dagen na de kennisgeving

van het beroep, het administratief dossier waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.

De Raad stelt vast dat er geen administratief dossier ingediend werd. Overeenkomstig artikel 39/59, § 1,

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (‘Vreemdelingenwet’) worden de door verzoeker

weergeven feiten in deze zaak als bewezen geacht, tenzij deze feiten kennelijk onjuist zouden zijn (RvS

29 juni 2006, nr. 160.776; RvS 17 oktober 2002, nr. 111.666).

De Raad gaat derhalve uit van de feiten zoals weergegeven in het verzoekschrift.

3. Onderzoek van het beroep

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de motiveringsplicht vervat in de artikelen 2

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Hij

betoogt dat de motivering ontoereikend is omdat het bestuur kennis had van het feit dat hij sinds

december 2006 bij zijn ouders, broers en zus verbleef in België. Voorts stelt hij aan het bestuur een brief

overgemaakt te hebben met de verklaring van zijn vader dat die steeds al zijn kinderen onderhouden

heeft. Zonder de inhoudelijke juistheid na te gaan werd de bestreden beslissing genomen. Voorts wist

de verwerende partij dat de vader rechtstreekse huurder was van de gezinswoning en dat hij alleen de

huur betaalde. In het tweede middel benadrukt verzoeker dat hij student is van een “hogere opleiding”

zodat zijn ouders volledig instaan voor zijn levensonderhoud. Als student woont hij in bij zijn ouders.

Zoals onder de hoofding “rechtspleging” uiteengezet beschikt de Raad niet over een administratief

dossier. Ter terechtzitting bevestigt verzoeker dat hij de bewijzen toegevoegd aan zijn verzoekschrift

kenbaar heeft gemaakt aan de verwerende partij voor het nemen van de bestreden beslissing met

inbegrip van de mededeling dat hij voltijds student was. Voorts betwist de verwerende partij ter

terechtzitting niet dat verzoeker een voltijds student is en steeds bij zijn ouders inwoonde, eerst in

Nederland, nadien in België.

Uit de verklaring van de vader van verzoeker blijkt dat deze steeds gelden rechtstreeks in handen gaf

aan zijn zoon, verzoeker, wat de Raad dient aan te nemen gelet of de afwezigheid van een tijdig

ingediend administratief dossier en wat logisch voorkomt gelet op het inwonen van verzoeker, die

student is, bij zijn vader.

De bestreden beslissing weerhoudt enkel als afwijzend motief dat geen bewijs van onderhoud door de

vader wordt voorgelegd als gevraagd document. Bijgevolg kan de Raad uit deze motivering niet afleiden

of rekening werd gehouden met de volgens verzoeker voorgelegde documenten, hetzij dat de

voorgelegde documenten niet als bewijs werden aanvaard. Zoals verzoeker aanstipt is de motivering in

casu niet afdoend. De redengeving van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar van de

burgemeester moet het mogelijk maken de uitspraak op haar regelmatigheid te toetsen. Zoals hierboven

reeds vastgesteld werd, is de verwerende partij in gebreke gebleven een administratief dossier neer te

leggen. Bijgevolg kan niet worden nagegaan, of de oordeelsvorming van de gemachtigde ambtenaar

gegrond is, gelet op de aangevoerde schending zoals hierboven vermeld. Evenmin kan er worden

nagegaan of de administratie wel of niet over alle documenten beschikte bij het nemen van de

bestreden beslissing. Daar de administratie deze determinerende informatie niet ter beschikking van de

Raad gesteld heeft, maakte de verwerende partij de wettigheidscontrole op haar beslissing onmogelijk

(RvS 17 februari 1998, nr. 71.867).

De bestreden beslissing dient te worden vernietigd.

5. Korte debatten
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De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de

bestreden beslissing. 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 het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing van de gemachtigde van burgemeester van 22 juni 2009 tot weigering van verblijf van

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten wordt vernietigd.

Artikel 2

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 1 oktober 2009 door:

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

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT M. BEELEN


