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 nr. 38 922 van 19 februari 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 29 december 2009 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 22 december 2009 tot weigering van verblijf 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 26 januari 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 februari 2010. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. GOOSSENS, die loco advocaat R. BEEKEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat S. DE VRIEZE, 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 4 juni 2009 komt de verzoekende partij België binnen. Op 15 juli 2009 dient zij een asielaanvraag 

in bij de Belgische overheid. Uit de vergelijking van de vingerafdrukken blijkt de verzoekende partij reeds 

geregistreerd te zijn in Duitsland op 24 augustus 2004.  

 

1.2 Op 1 oktober 2010 wordt Duitsland verzocht tot overname van de verzoekende partij haar 

asielaanvraag bij toepassing van artikel 16 (1)c van de Europese Verordening (EG) 343/2003 van de 

Raad van 18 februari 2003, tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde 
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land bij één van de lidstaten wordt ingediend (hierna: Verordening 343/2003). Op 6 oktober 2009 wordt 

de overname door Duitsland aanvaard. 

 

1.3. Bij aangetekend schrijven van 4 december 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis 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) in. 

 

1.4 Op 22 december 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering 

van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, ter kennis gebracht op dezelfde dag. 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 71/3, § 3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door het 

koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt 

het verblijf in het Rijk geweigerd  

(…)  

die een asielaanvraag ingediend heeft.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Duitsland toekomt, 

met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 16(1)e van 

Verordening (EG) 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003.  

 

De betrokkene diende op 15.07.2009 een asielaanvraag in. Vergelijking van vingerafdrukken wees uit 

dat de betrokkene op 24.08.2004 asiel vroeg in Duitsland (hit Eurodac). Na confrontatie met dit resultaat 

tijdens het verhoor bevestigde de betrokkene dit. Hij verklaarde verder dat zijn asielaanvraag werd 

afgewezen en dat hij op 02.02.2007 vanuit Duitsland naar Nepal terugkeerde. Op 17.05.2009 zou hij 

Nepal opnieuw hebben verlaten en zou hij via India naar Parijs zijn gereisd, waar hij op 04.06.2009 zou 

zijn aangekomen. Op 01.10.2009 werd aan de bevoegde Duitse diensten een vraag voor overname van 

de betrokkene volgens artikel 16(1)c van Verordening 343/2003 gericht, die op 06.10.2009 met 

instemming werd beantwoord.  

 

De betrokkene verklaarde dat hij van 02.02.2007 tot 04.06.2009 buiten het grondgebied van de lidstaten 

verbleef. De betrokkene brengt een attest van verlies van zijn identiteitskaart aan. Dit document werd 

opgemaakt door het districtskantoor Binnenlandse Zaken van Kavre (Nepal) op 24.07.2009. Dit betekent 

dat dit document werd opgemaakt na het vermeende vertrek van de betrokkene uit Nepal nl. 

17.05.2009. Er kan dan ook geen geloof worden gehecht aan dit document. We benadrukken dat de 

betrokkene dit vermeende verblijf buiten het grondgebied van de lidstaten op geen enkele manier 

kan bewijzen. We merken ook op dat de Duitse autoriteiten instemden met ons verzoek de betrokkene 

over te nemen, wat bewijst dat ook zij geen geloof hechten aan de verklaringen van de betrokkene 

betreffende zijn vermeende terugkeer.  

 

Aan de betrokkene werd tijdens zijn verhoor gevraagd omwille van welke specifieke reden(en) hij asiel 

vroeg in België. Hij antwoordde dat hij België koos omdat België de mensenrechten respecteert. Hij 

verklaarde geen familie in België te hebben. Tijdens het verhoor werd ook gevraagd naar de 

gezondheidstoestand van de betrokkene. De betrokkene stelde reeds geruime tijd pijn aan de ogen en 

het hoofd te hebben. De betrokkene brengt echter geen elementen (medische attesten) aan, die 

deze problemen staven en aantonen dat deze verklaarde problemen een overdracht aan Duitsland 

zouden verhinderen.  

 

De betrokkene brengt verder geen elementen aan, die aanleiding geven aan te nemen dat de Duitse 

autoriteiten de minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de erkenning als vluchteling of als 

persoon, die internationale bescherming behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 

2004/83/EG en 2005/85/EG niet zouden respecteren. De asielaanvraag van de betrokkene zal in 

Duitsland worden behandeld volgens de standaarden, die voorvloeien uit het gemeenschapsrecht en die 

ook gelden in de andere Europese lidstaten. De betrokkene kan ook niet aantonen dat hij bij overdracht 

naar Duitsland zal worden blootgesteld aan omstandigheden die strijdig zouden zijn met artikel 3 van 
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het EVRM. Er zijn dan ook geen elementen die noodzaken tot een behandeling van de asielaanvraag 

van de betrokkene door de Belgische instanties met toepassing van artikels 3(2) of 15 van Verordening 

343/2003. Bijgevolg moet de bovengenoemde het grondgebied van het Rijk verlaten. Betrokkene zal 

teruggeleid worden naar de bevoegde Duitse instanties.”  

 

1.5 Op 22 december 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris evenzeer een beslissing tot 

vasthouden in een welbepaalde plaats, ter kennis gebracht op dezelfde dag. 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn vooralsnog kosteloos, zodat geen 

gevolg kan verleend worden aan de vraag van de verzoekende partij om de kosten te begroten en de 

Belgische Staat daarin te verwijzen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 Ten aanzien van de tweede bestreden beslissing, beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde 

plaats, voert de verwerende partij een exceptie van onbevoegdheid aan, aangezien de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen ingevolge artikel 71, tweede lid van de Vreemdelingenwet niet bevoegd is 

om kennis te nemen van deze vordering. 

 

De Raad stelt vast dat een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats 

enkel aanvechtbaar is bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van de plaats waar de 

vreemdeling wordt vastgehouden. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is derhalve onbevoegd 

voor zover het beroep gericht is tegen de beslissing tot vrijheidsberoving van de verzoekende partij.  

 

De exceptie van de verwerende partij is in de aangegeven mate gegrond. 

 

3.2 In een eerste middel voert de verzoekende partij een schending aan van de motiveringsplicht. 

 

Ter adstruering van het eerste middel stelt de verzoekende partij wat volgt: 

 

“(…)4.1. Eerste middel: schending motiveringsplicht  

 

1. Aangezien de verwerende partij stelt dat België niet verantwoordelijk is voor een asielaanvraag die 

aan Duitsland toekomt;  

 

Dat de Duitse autoriteiten de asielaanvraag die bij hen zou zijn ingediend, moeten afwerken;  

 

Dat verzoekende partij daarom naar Duitsland zou moeten worden overgebracht;  

 

Dat men evenwel op geen enkel moment vermeldt dat verzoekende partij in België een 

regularisatieaanvraag conform art. 9bis Vreemdelingenwet heeft ingediend (zie de feitelijke 

uiteenzetting);  

 

Dat men hier onterecht geen rekening mee heeft gehouden;  

 

Dat men minstens in zijn motiveringsplicht tekort schiet door dit belangrijk aspect dood te zwijgen;  

 

Dat een motivering door verwijzing naar een beslissing behept met bovenvermelde gebreken 

(gebaseerd op onvolledige informatie dan wel belangrijke informatie doodgezwegen), uiteraard niet 

afdoende kan zijn;  

 

2. Aangezien de verwerende partij voorhoudt dat verzoekende partij tegen zijn (vermeende) bewering in, 

zijn (vermeende) verblijf buiten het grondgebied van de lidstaten op geen enkele manier kan bewijzen;  

 

Dat verzoekende partij evenwel stelt dat hij gedurende geruime tijd op Belgische bodem verblijft;  

 

Dat de redenering van de verwerende partij bij gevolg kant noch wal raakt;  
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Dat de overweging van de verwerende partij dat geen geloof kan worden gehecht aan een verblijf van 

verzoekende partij buiten het grondgebied van de lidstaten, net moet leiden tot een verder verblijf in 

België —dit gezien zijn eerdere verblijf hier en niet tot een uitzetting;  

 

Dat de geformuleerde motivering eerder een omgekeerde beslissing draagt;  

 

Dat de beslissing van weigering tot erkenning onvoldoende door de hoger vermelde motivering 

gedragen wordt, zodat onderhavige motivering niet afdoende is (Cass., 3 februari 2000, 

http://www.juridat.be/cgi_juris/jurn.pl);  

 

Dat de formele motiveringsplicht een substantiële vormvereiste inhoudt;  

 

Dat de schending ervan de beslissing onwettig maakt (schending art. 149 G.W, en art. 3 Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen), zodat Uw Raad deze 

bestuurshandeling behoort te vernietigen;  

 

Dat het eerste middel gegrond is; (…)” 

 

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat de eerste bestreden beslissing 

genoegzaam met redenen is omkleed, aangezien daarin zowel haar juridische als haar feitelijke 

grondslag zijn vermeld, dat het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als 

geschonden aangeduide wetsartikelen bereikt is en de eerste bestreden beslissing genoegzaam is 

gemotiveerd, dat de verwijzing naar artikel 149 van de Grondwet faalt naar recht, nu dit artikel de 

jurisdictionele motiveringsplicht betreft en het derhalve niet kan worden toegepast t.a.v. 

bestuurshandelingen, dat de motieven geheel terecht zijn opgenomen in de eerste bestreden beslissing, 

dat de verzoekende partij geen kritiek uit op de vaststellingen van de gemachtigde, dat de verzoekende 

partij niet dienstig kan verwijzen naar artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, en dat nadat de aanvraag 

9bis op 04.01.2010 in het administratief dossier werd geklasseerd (zijnde na de eerste bestreden 

beslissing), de overdracht naar Duitsland werd geannuleerd. 

 

In haar repliekmemorie herhaalt de verzoekende partij wat zij reeds stelde in haar inleidende 

verzoekschrift en stelt dat de verwerende partij zelf toegeeft dat pas op 4 januari 2010 de aanvraag d.d. 

15 september 2009 aan het dossier werd toegevoegd, zodat de eerste bestreden beslissing d.d. 22 

december 2009 onmogelijk op basis van een volledig dossier kan zijn genomen en dat de feitelijke 

grondslag gebrekkig is, want men baseerde zich op onvolledige feiten. 

 

3.3 In de mate dat de verzoekende partij een schending aanvoert van artikel 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, stelt de Raad vast dat de in 

artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen 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 kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Artikel 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplicht 

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, zoals gesteld door de verzoekende partij, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat 

de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is.  

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de 

weigering van verblijf wordt besloten. 
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In de motivering van de eerste bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met 

name artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet en artikel 16 (1)c van de Verordening 343/2003 en naar het 

feit dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag die aan de Duitse 

autoriteiten toekomt.  

 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat de verzoekende partij niet duidelijk maakt op welk punt deze 

motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de 

eerste 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 eerste bestreden 

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

verzoekende partij bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit 

onderdeel van het eerste middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. 

 

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

bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen behoort zijn beoordeling van de 

asielaanvraag, 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 

deze aanvraag 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. 

 

3.4 De verzoekende partij stelt dat men ten onterecht geen rekening heeft gehouden met de 

regularisatieaanvraag conform artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en deze aanvraag op geen enkel 

moment vermeldt. 

 

De Raad stelt vast dat nergens uit het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij op het 

moment van het nemen van de eerste bestreden beslissing, op 22 december 2009, kennis had van 

ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf. Uit de nota met opmerkingen en het bijgevoegde 

stavingstuk van de verwerende partij blijkt enerzijds dat de aanvraag om machtiging tot verblijf op 4 

december 2009 aangetekend werd verzonden naar de burgemeester van de stad Ronse, en anderzijds 

dat deze aanvraag slechts op 4 januari 2010 werd overgemaakt aan de verwerende partij en 

opgenomen in het administratief dossier. De Raad stelt bijgevolg vast dat de verwerende partij niet 

verweten kan worden geen rekening te hebben gehouden met deze aanvraag, omdat zij ervan nog niet 

op de hoogte was op het moment van het nemen van de eerste bestreden beslissing. 

 

In de mate dat de verwerende partij kennis had van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingwet ingediend door de verzoekende partij op het moment van het nemen 

van de eerste bestreden beslissing, stelt de Raad vast dat een asielaanvraag en een aanvraag om 

machtiging tot verblijf twee van elkaar onderscheiden aanvragen zijn. Het indienen van een aanvraag op 

basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft namelijk geen invloed op de verblijfsstatus van de 

vreemdeling. Het feit dat een vreemdeling een aanvraag indient om machtiging tot verblijf, heeft 

geenszins tot gevolg dat het bestuur geen standpunt kan innemen omtrent de Staat die bevoegd is voor 

de behandeling van een eerder door deze vreemdeling ingediende asielverzoek en verhindert evenmin 

dat het bestuur derhalve overgaat tot de afgifte van beslissing tot weigering van verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten. Een aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te worden op basis van artikel 

9bis van de Vreemdelingwet heeft immers geen schorsende werking. De Raad stelt bijgevolg vast dat, 

rekening houdende met de voorgaande vaststellingen, niet valt in te zien waarom de verwerende partij 

de ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf zou moeten betrekken bij de beoordeling van de 

eerste bestreden beslissing, nu het determinerende motief van de beslissing tot weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten, met name ‘België is niet verantwoordelijk voor de 

behandeling van de asielaanvraag die aan Duitsland toekomt, met toepassing van artikel 51/5 van de 

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

de verwijdering van vreemdelingen en artikel 16(1)c van Verordening (EG) 343/2003 van de Raad van 

18 februari 2003.’ zelfs niet wordt betwist door de verzoekende partij. 

 

3.5 Verder stelt de verzoekende partij dat de redenering van de verwerende partij kant noch wal raakt 

aangezien de verwerende partij voorhoudt dat de verzoekende partij tegen haar (vermeende) bewering 

in, haar (vermeende) verblijf buiten het grondgebied van de lidstaten op geen enkele wijze kan bewijzen 

en dat de verzoekende partij evenwel stelt dat zij gedurende geruime tijd op Belgische bodem verblijft. 

Verder stelt de verzoekende partij dat een overweging van de verwerende partij, dat geen geloof kan 
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worden gehecht aan een verblijf van verzoekende partij buiten het grondgebied van de lidstaten, net 

moet leiden tot een verder verblijf in België – dit gezien zijn eerdere verblijf hier – en niet tot een 

uitzetting. 

 

Uit het verhoor van de verzoekende partij op 19 augustus 2009 door het bestuur afgenomen blijkt dat 

verzoekende partij verklaart dat zij het grondgebied van de Lidstaten heeft verlaten op 2 februari 2007 

(‘Verklaart de asielzoeker het grondgebied van de Lid-Staten te hebben verlaten? Ja – Indien ja: 

Wanneer? Op 02/02/2007 reisde ik vanuit Duitsland terug naar Nepal’) en op 4 juni 2009 terug het 

grondgebied van de lidstaten is binnengekomen (‘Wanneer terug binnengekomen? 04/06/2009’), dat de 

de bewijsstukken van haar terugreis naar Nepal nog in Nepal liggen en dat zij geen bewijzen van haar 

reis van Nepal naar België kan voorleggen. In de eerste bestreden beslissing stelt de verwende partij 

hieromtrent het volgende: ‘De betrokkene verklaarde dat hij van 02.02.2007 tot 04.06.2009 buiten het 

grondgebied van de lidstaten verbleef. (…) We benadrukken dat de betrokkene dit vermeende verblijf 

buiten het grondgebied van de lidstaten op geen enkele manier kan bewijzen.’ Uit de voorgaande 

overweging blijkt duidelijk dat de verwerende partij in alle redelijkheid tot de door haar gedane 

vaststelling kon komen. 

 

3.6 In de mate dat de verzoekende partij tevens een schending aanvoert van artikel 149 van de 

Grondwet, stelt de Raad vast dat deze bepaling betrekking heeft op jurisdictionele beslissingen terwijl de 

voorliggende beslissing een niet jurisdictionele beslissing van een administratieve overheid betreft.  

Deze verwijzing kan bijgevolg niet dienstig aangevoerd worden. 

 

3.7 De verzoekende partij maakt met haar betoog op generlei wijze aannemelijk dat voormelde 

motivering niet afdoende zou zijn en de gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot 

de door hem in de eerste bestreden beslissing gedane vaststellingen kon komen. Het feit dat de 

verzoekende partij het niet eens is met de gevolgtrekkingen van de gemachtigde van de staatssecretaris 

volstaat evenwel niet om de motieven te weerleggen. De gemachtigde van de staatssecretaris is in casu 

alle pertinente gegevens nagegaan die hij noodzakelijk acht om zijn beslissing te kunnen nemen. De 

door de verzoekende partij aangevoerde grieven maken geenszins aannemelijk dat de gemachtigde van 

de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de eerste bestreden beslissing is gekomen en dat de 

motiveringsplicht zou zijn geschonden of dat hij een manifeste appreciatiefout zou hebben gemaakt. 

 

3.8 In een tweede middel voert de verzoekende partij een schending aan van het beginsel van 

behoorlijk bestuur. 

 

Ter adstruering van het tweede middel stelt de verzoekende partij wat volgt: 

 

“(…)4.2. Tweede middel: schending van het beginsel van behoorlijk bestuur  

 

Aangezien verzoekende partij geen enkele rekening houdt met een in België gedane 

regularisatieaanvraag;  

 

Dat het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur impliceert dat de bestreden beslissing wordt 

vernietigd opdat een meer correcte en inhoudelijk meer gefundeerde afweging zou kunnen geschieden; 

 

Dat het tweede middel gegrond is;  (…)” 

 

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat de verzoekende partij niet verduidelijkt welk 

beginsel van behoorlijk bestuur zij als geschonden beschouwd door de eerste bestreden beslissing en 

verwijst naar de uiteenzetting bij de bespreking van het eerste middel. 

 

In haar repliekmemorie herhaalt de verzoekende partij wat zij reeds stelde in haar inleidende 

verzoekschrift en vult dit aan met te stellen dat de uitvoering van de beslissing tot weigering van verblijf 

op zich niet mogelijk is. 

 

3.9 De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt vast dat de verzoekende partij nalaat aan te geven 

welk beginsel van behoorlijk bestuur zij geschonden acht. Het is niet aan de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen dit te specificeren (RvS 22 november 2005, nr.151.540). Bijgevolg is dit 

middel onontvankelijk. 
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3.10 Waar de verzoekende partij tevens een derde middel uitwerkt aangaande de uitvoeringshandeling, 

“beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats”, verwijst de Raad naar het reeds gestelde in 

punt 3.1.  

 

Bijgevolg is het middel onontvankelijk. 

 

 

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 februari tweeduizend en tien door: 

 

mevr. Ch. BAMPS, voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS Ch. BAMPS 

 


