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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 4703 van 11 december 2007
in de zaak RvV X / II

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 Sierra Leoonse en Guinese nationaliteit, op 28
september 2007 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de
nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van
Binnenlandse Zaken van 13 augustus 2007 tot intrekking van de machtiging tot verblijf voor
onbeperkte duur op grond van het oude artikel 9, 3de lid van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen 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 23 oktober 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23
november 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en zijn advocaat M. VAN LAER en van
advocaat A. DE MEU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoeker komt op 5 juni 2000 het Rijk binnen en beweert van Sierra Leoonse nationaliteit te
zijn.

Op 6 juni 2000 verklaart verzoeker zich vluchteling. Dezelfde dag neemt de gemachtigde van
de minister van Binnenlandse Zaken een weigering van binnenkomst met terugdrijving.



                                    RvV  X / Pagina 2 van 4

Tegen voormelde beslissing dient verzoeker op 7 juni 2000 een dringend beroep in bij de
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Op 21 juni 2000 beslist de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen tot
de ontvankelijkheid van verzoekers asielaanvraag.

Op 27 december 2004 vraagt verzoeker de machtiging tot voorlopig verblijf op grond van
(oud) artikel 9, 3de lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) en dit
wegens integratie en een langdurige asielprocedure.

Op 25 april 2005 wordt verzoeker geregulariseerd en op 8 juli 2005 wordt hij in het bezit
gesteld van een bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor onbeperkte duur.

Op 27 september 2005 vraagt verzoeker een wijziging van zijn identiteit aan en legt hiervoor
een Guinees paspoort neer uitgegeven op 23 februari 2005 tot 22 februari 2009. Het paspoort
bevat 2 uitreisstempels uit Conakry daterend van 4 februari 2005 en van 5 april 2005. In het
paspoort staat eveneens dat betrokkene geboren is in Sierra Leone.

Op 8 december 2005 verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen de asielaanvraag zonder voorwerp gezien verzoekers machtiging tot onbeperkt
verblijf.

Op 14 februari 2007 vraagt verzoeker de machtiging tot vestiging aan op grond van zijn
onbeperkt verblijf.

Op 23 mei 2007 wordt verzoekers aanvraag tot vestiging geweigerd op basis van ‘fraus
omnia corrumpit’.

Op 13 augustus 2007 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken ten
aanzien van verzoeker de beslissing tot intrekking van de machtiging tot verblijf voor
onbeperkte duur op grond van het oude artikel 9, 3de lid van de Vreemdelingenwet met bevel
om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die gemotiveerd wordt als
volgt:

“Overwegende dat uit onderzoek geleid door Dienst Vreemdelingenzaken het volgende blijk t:

Betrokkene is in werkelijkheid van Guinese nationaliteit, hij legde na het verkrijgen van zijn
onbeperkt verblijf een geldig paspoort van Guinee voor. Het paspoort was uitgegeven op 23/02/2005
tot 22/02/2009. Het paspoort bevat 2 uitreisstempels uit Conakry dd. 04/02/2005 en 05/04/2005.
Betrokkene had op dat moment een attest van immatriculatie en had net een aanvraag 9,3
ingediend. Betrokkene was toen nog in de asielprocedure.

Gezien het feit dat betrokkene valse verklaringen aflegde bij de asielaanvraag en deze verklaringen
volhield bij de regularisatieaanvraag.
Gezien het feit dat deze valse verklaringen, zijn identiteit en nationaliteit betreffen.
Gezien het paspoort van betrokkene bewijst dat hij het land verlaten heeft en zonder problemen
naar zijn thuisland (Guinee) kon terugkeren, tijdens een asielprocedure.
Gezien het feit dat betrokkene geregulariseerd werd wegens een langdurige asielprocedure en goede
integratie.
Gezien het feit dat betrokkene zijn lang verblijf en goede integratie volledig te danken heeft aan
leugenachtige verklaringen.
Gezien het feit dat het cgvs onmiddellijk  een beslissing inzake de asielaanvraag had genomen,
indien zij op de hoogte was van deze frauduleuze verklaringen.
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Gezien het feit dat betrokkene de Belgische autoriteiten bewust heeft trachten te misleiden door
valse verklaringen af te leggen.

Overwegende dat uit het geheel van bovenstaande elementen, kan afgeleid worden dat betrokkene
een machtiging tot voorlopig verblijf voor onbeperkte duur bekomen heeft op grond van valse
verklaringen.

Overwegende dat alle actuele elementen in het dossier in overweging zijn genomen.

Overwegende dat de Belgische rechtsorde rechtstreeks wordt verstoord door de afgifte van een
verblijfsvergunning voor onbeperkte duur, die manifest het gevolg is van fraude

Beslissing: De machtiging tot verblijf voor onbeperkte duur op grond van het oude artikel 9 derde lid
(gewijzigd door art. 9 bis) wordt ingetrokken.”

2. Onderzoek van het beroep.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de motiveringsverplichting zoals
omschreven in artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet),
alsook van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen. 

Verzoeker stelt dat hij allerminst valse verklaringen heeft afgelegd, noch tijdens zijn
asielaanvraag, noch bij de regularisatieaanvraag. Hij beschikte op het moment van beide
aanvragen slechts over één nationaliteit, namelijk die van Sierra Leone. Pas nadien heeft hij
om emotionele en praktische redenen de Guinese nationaliteit aangevraagd en gekregen. Zijn
lange asielprocedure en integratie heeft hij dus niet te danken aan valse verklaringen doch
respectievelijk aan de trage werking van de asielinstanties en aan zijn eigen inzet en moeite.

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en
in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen
waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden
beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt
(R.v.St., nr. 110.667, 25 september 2002, R.v.St., nr. 113.439, 10 december 2002, R.v.St.,
nr.144.471, 17 mei 2005).  Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de
inhoud verzoeker het genoemde inzicht verschaft en hem aldus toelaat de bedoelde
nuttigheidsafweging te maken. Uit het door verzoeker neergelegde verzoekschrift blijkt
trouwens dat verzoeker zowel de feitelijke, als de juridische overwegingen kent, zodat het
doel dat met het bestaan van de formele motiveringsplicht beoogd wordt, is bereikt. Uit de
bespreking van het middel blijkt dat verzoeker de schending van de materiële
motiveringsplicht aanvoert. Het middel zal dan ook verder vanuit dit oogpunt onderzocht
worden.

Bij de beoordeling van de materiële motivering, behoort het niet tot de bevoegdheid van de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de
administratieve overheid. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is in de uitoefening van
zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is
uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij correct heeft kunnen oordelen en of zij op
grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen (R.v.St., nr. 121.066, 26
juni 2003).
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Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker ten tijde van zijn
asielaanvraag verklaarde de Sierra Leoonse nationaliteit te hebben. Uit een laissez-passer
document dat verzoeker via de Sierra Leoonse ambassade in Conakry heeft verkregen blijkt
dat verzoeker de Sierra Leoonse nationaliteit heeft. De echtheid van dit document wordt niet
betwist door de verwerende partij. Bijgevolg is het kennelijk onredelijk van de verwerende
partij te stellen dat verzoeker leugenachtige verklaringen heeft afgelegd in verband met zijn
identiteit en nationaliteit ten tijde van zijn asielaanvraag alsook ten tijde van zijn
regularisatieaanvraag, temeer het Guinese paspoort pas werd verkregen zowel na de asiel-
als na de regularisatieaanvraag. Ten tijde van zijn asielaanvraag en regularisatieaanvraag had
verzoeker enkel de Sierra Leoonse nationaliteit. De verwerende partij is uitgegaan van een
foutieve feitenvinding. Het is eveneens kennelijk onredelijk te stellen dat verzoeker zijn lang
verblijf en goede integratie te danken heeft aan zijn leugenachtige verklaringen. Zoals reeds
vermeld blijkt dat de verwerende partij niet heeft aangetoond dat verzoeker leugenachtige
verklaringen heeft afgelegd. Het Guinese paspoort werd pas verkregen op 23 februari 2005,
terwijl zijn asielaanvraag dateert van 6 juni 2000. Uit geen enkel stuk uit het administratief
dossier blijkt dat verzoeker vóór 23 februari 2005 reeds de Guinese nationaliteit had. Op 21
juni 2000 werd verzoekers asielaanvraag ontvankelijk verklaard en sindsdien werden er op het
vlak van de asielprocedure geen verdere stappen ondernomen. De verwerende partij kan
bijgevolg niet in redelijkheid stellen dat hij zijn lang verblijf en integratie te danken heeft aan zijn
leugenachtige verklaringen. De motivering van de bestreden beslissing is gebrekkig. Een
schending van de materiële motiveringsplicht is aangetoond.

Het middel is gegrond.

Ten gevolge van de hierna uit te spreken vernietiging van de bestreden beslissing valt de
vordering tot schorsing zonder voorwerp en moet als onontvankelijk worden verworpen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Vernietigd wordt de beslissing die door de gemachtigde van de minister van Binnenlandse
Zaken ten aanzien van X op 13 augustus 2007 werd genomen houdende de intrekking van de
machtiging tot verblijf voor onbeperkte duur op grond van het oude artikel 9, 3de lid van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen met bevel om het grondgebied te verlaten.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 21 december tweeduizend en
zeven door:

mevr. J. CAMU,     wnd. voorzitter,
    rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. E. VANDERSCHOMMEN,   toegevoegd griffier.
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De griffier, De voorzitter,

 E. VANDERSCHOMMEN. J. CAMU.


