
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 van 7 

 
 

 nr. 64 048 van 28 juni 2011 

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 WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 31 maart 2011 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

18 februari 2011 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis 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, ongegrond wordt verklaard en van de beslissing van de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van dezelfde datum tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel Ibis, 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 en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 mei 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat W. PEETERS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE VYVER, die loco advocaten E. 

MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker was niet gekend bij de verwerende partij toen hij op 14 december 2009 een aanvraag om 

machtiging tot verblijf indiende in toepassing van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet. 

 

1.2. Deze aanvraag werd ontvankelijk doch ongegrond verklaard op 18 februari 2011. Dit is de thans 

bestreden beslissing. 

1.3. De beslissing werd betekend op 2 maart 2011, samen met een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 
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1.4. De motieven van de bestreden beslissing van 18 februari 2011 luiden als volgt: 

 

“Betrokkene haalt aan dat hij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies van 19 juli 2009 

betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet. Zoals algemeen bekend, werden deze 

instructies door de Raad van State vernietigd op 1] december 2009. Zoals eveneens algemeen bekend, 

heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Wathelet zich geengageerd om 

binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in eerder 

vernoemde instructie te blijven toepassen. 

 

Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8B van de vernietigde instructie van 19.07.2009, maar hij 

voldoet echter niet aan de cumulatieve voorwaarden die noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen 

voor regularisatie op deze basis. Betrokkene slaagt er immers niet in om aan te tonen dat hij sinds ten 

minste 31 maart 2007 ononderbroken op het grondgebied verblijft. Uit het administratief dossier van 

betrokkene blijkt namelijk dat hij op 01.08.2007 een visumaanvraag heeft ingediend te Casablanca, 

Marokko. Aangezien betrokkene in augustus 2007 in zijn land van herkomst was, kan hij onmogelijk 

sinds ten minste 31.03.2007 ononderbroken in België verblijven. Niettegenstaande het feit dat 

betrokkene een arbeidsovereenkomst bij Mobinord spri dd. 09.12.2009 voorlegt, komt betrokkene niet in 

aanmerking aangezien hij geen aanspraak kan maken op het criterium 2.8B daar zijn ononderbroken 

verblijf sinds 31.03.2007 niet vaststaat. De getuigenverklaringen van onder andere (…) dat zij hem 

ongeveer 2 jaar kennen, kunnen bijgevolg niet weerhouden worden als bewijzen dat betrokkene hier 

ononderbroken verblijft sinds 31 maart 2007. Het feit dat betrokkene geïntegreerd zou zijn (betrokkene 

staaft die door zijn een attest van werkbereidheid, zijn attest inschrijving Nederlandse les en 

getuigenverklaringen en beweert Frans te kunnen), kan niet weerhouden worden als een grond voor 

regularisatie. Ondanks deze elementen aangaande de integratie van betrokkene, doet dit niets af aan 

de voorwaarden die gesteld worden met betrekking tot de instructies dd. 19.07.2009. Betrokkene haalt 

aan dat er veel familieleden in België zouden verblijven. Betrokkene legt echter geen bewijs van 

samenwoonst voor, noch toont hij de verwantschap aan. Daarenboven toont betrokkene niet aan 

waarom de aanwezigheid van familie een reden voor regularisatie vormt.” 

 

Reden van de maatregel: 

 

“De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten 

(art. 7 al. 1,1° van de wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig paspoort en/of geldig 

visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoeker de schending op van “De beginselen van Behoorlijk Bestuur: 

De zorgvuldigheidsplicht.” 

 

2.2. Verzoeker licht zijn eerste middel als volgt toe: ““Bij de vaststelling en waardering van de feiten 

waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid worden betracht.” (SUETENS, L.P. en BOES, 

M., Administratief Recht, Leuven, Acco, 1990, 31) Volgens vaststaande rechtspraak legt het 

zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de verplichting op om haar beslissing op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding, hetgeen inhoudt dat de administratie bij het 

nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken. (cf. RvSt. 2 februari 2007, nr. 167.411, RvSt. 14 februari 2006, nr. 154.954) Uit de 

zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of niet 

bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken. (RvSt. 18 september 1984, nr. 24.651, R.W, 1984-85, 

946; LAMBRECHTS, W., Geschillen van Bestuur, 43) Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens 

een beslissing mag nemen. Deze zorgvuldigheid is niet terug te vinden in de bestreden beslissing. De 

aanvraag tot verblijfsmachtiging van verzoeker werd ongegrond verklaard omdat hij volgens de 

gemachtigde van de Staatssecretaris niet zou aantonen minstens sedert 31 maart 2007 ononderbroken 

op het Belgisch grondgebied te verblijven. In eerste instantie wordt deze conclusie afgeleid uit het feit 

dat hij op 1 augustus 2007 te Casablanca een visumaanvraag zou hebben ingediend, hetgeen aldus 

zou impliceren dat hij op die datum in Marokko was en bijgevolg niet in België. De betreffende 

visurnaanvraag werd inderdaad ingediend, doch niet door verzoeker persoonlijk ter plaatse, maar per 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 van 7 

post verzonden door familieleden van verzoeker in Marokko. Dit is een bestaande en algemeen 

bekende praktijk die vaak wordt toegepast. Uit het loutere feit dat de betreffende visumaanvraag werd 

ingediend kan derhalve niet worden afgeleid dat verzoeker in augustus 2007 in Marokko aanwezig was. 

Evenmin toont de vaststelling van het bestaan van de visumaanvraag dd. 1 augustus 2007 aan dat 

verzoeker niet ononderbroken in België zou hebben verbleven sedert minstens 31 maart 2007. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris heeft de informatie in het administratief dossier derhalve 

verkeerd geïnterpreteerd en uit het bestaan van de visumaanvraag conclusies getrokken die daar niet 

op noodzakelijke wijze uit voortvloeien. Minstens werd nagelaten één en ander nauwkeuriger te 

onderzoeken en waarbij verzoeker ervan overtuigd is dat zou zijn gebleken op welke wijze het 

betreffende visum werd aangevraagd en dus ook dat hij daarvoor niet zelf in Marokko is geweest. 

Evenmin werd er op enig ogenblik aan verzoeker bijkomende informatie of toelichting gevraagd. Op zich 

vormt dit reeds een schending van de zorgvuldigheidsplicht welke de vernietiging van de bestreden 

beslissing wettigt. Evenwel blijkt uit de bestreden beslissing een nog frappantere schending van de 

zorgvuldigheidsplicht waar de gemachtigde van de Staatssecretaris stelt: 

 

“De getuigenverklaringen van onder andere (…) dat zij hem ongeveer 2 jaar kennen, kunnen bijgevolg 

niet weerhouden worden als bewijzen dat betrokkene hier ononderbroken verblijft sinds 31 maart 2007.” 

 

Bij de indiening van zijn aanvraag tot verblijfsmachtiging voegde verzoeker een omstandig en 

geïnventariseerd stukkenbundel met daarin ondermeer een 15-tal verklaringen van personen die hem 

reeds in België kennen sedert 2006 en eveneens attesteerden dat hij hier sedertdien ononderbroken 

heeft verbleven. Over de meeste van deze verklaringen wordt in de bestreden beslissing met geen 

woord gerept. De drie verklaringen waarvan wel gewag wordt gemaakt (cf. citaat) werden op flagrante 

wijze verkeerd gelezen, nu deze personen niet stellen verzoeker ongeveer twee jaar te kennen, maar 

zeer uitdrukkelijk dat ze hem kennen sedert 2006. Verzoeker voegt als stukken de inventaris van het 

aan de DVZ overgemaakte bundel (stuk 3), alsook kopie van de betreffende verklaringen en waarvan 

onderstaand een overzicht: 

 

Verklaring (…) (stuk 4 - oorspronkelijk stuk 3) dat hij hier in België verblijft sinds 2006” 

• Verklaring (…) (stuk 5 - oorspronkelijk stuk 3) “...dat hij hier in België verblijft sinds 2006” 

• Verklaring (…) (stuk 6 - oorspronkelijk stuk 11) ken (A.R.) sinds 2006 en zie hem meestal elke vrijdag 

in de moskee te Lebbeke. Hij heeft sindsdien het land nooit meer verlaten...) 

• Verklaring (…) (stuk 7 - oorspronkelijk stuk 11) “...ken (A.R.) sinds 2006 en zie hem meestal elke 

vrijdag in de moskee te Lebbeke. Hij heeft sindsdien het land nooit meer verlaten...) 

• Verklaring (…) (stuk 8 - oorspronkelijk stuk 11) kan (A.R.) sinds 2006 en zie hem meestal elke vrijdag 

in de moskee te Lebbeke. Hij heeft sindsdien het land nooit meer verlaten...) 

• Verklaring uitbater OPTIEK CENTER (stuk 9 - oorspronkelijk stuk 12) ter bevestiging van aankoop van 

een bril op 19 februari 2007. 

• Verklaring (…) (stuk 10 - oorspronkelijk stuk 13) “...dat ik (A.R.) onafgebroken ken sinds begin 2006” 

• Verklaring (…) (stuk 11 - oorspronkelijk stuk 13) “...dat ik (A.R.) al ken sinds 2006” 

• Verklaring (…) (stuk 12 - oorspronkelijk stuk 13) “...avoir connue (R.A.) demeurant (…) Anvers le 

2006...” 

• Verklaring (…) (stuk 13 - oorspronkelijk stuk 13) “Ik getuig hierbij dat hij sinds 2006 in België verblijft en 

sindsdien dan ook het land niet meer verlaten heeft.” 

• Verklaring (…) (stuk 14 - oorspronkelijk stuk 13) 

ken (A.R.) sinds 2006 en zie hem meestal elke vrijdag in de moskee te Lebbeke. Hij heeft sindsdien het 

land nooit meer verlaten...” 

• Verklaring (…) (stuk 15 - oorspronkelijk stuk 13) “...verklaart hierbij dat ik (A.R.) ken sinds 2006. Dat hij 

hier in België verblijft en dat hij het land nooit verlaten heeft” 

• Verklaring (…) (stuk 16 - oorspronkelijk stuk 13) 

“...getuigt over (A.R.) dat hij sinds 2006 in België verblijft” 

• Verklaring (…) (stuk 17 - oorspronkelijk stuk 13) wil verklaren dat (A.R.) een gekende persoon is voor 

mij, die betrouwbaar is en een goed voornemen heeft. Sinds 2006 is hij hier in België en heeft het land 

nog niet verlaten.” 

Verklaring (…) (stuk 18 - oorspronkelijk stuk 13) dat ik (A.R.) ken en dal hij sinds 2006 hier in België is 

dat hij hel land nog niet verlaten heeft”  

 

Door de voorgelegde bewijzen eenvoudigweg te negeren of ze op een totaal verkeerde wijze te lezen, 

heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris de zorgvuldigheidsplicht geschonden. Er kan in de 

gegeven context immers moeilijk worden aanvaard dat de bestreden beslissing steunt op een behoorlijk 
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onderzoek van de zaak waarbij op een correcte wijze aan feitenvinding is gedaan en alle dienstige 

elementen en stukken in acht zijn genomen. Derhalve is er grond om de bestreden beslissing te 

vernietigen.” 

 

2.3. Samenvattend is verzoeker  van mening dat de beslissing niet genomen werd met inachtname van 

de zorgvuldigheidsnorm om volgende redenen. Verzoeker zegt dat zijn visumaanvraag werd verstuurd 

door familieleden van verzoeker in Marokko, en niet door hem zelf werd ingediend in Marokko. Het is 

een bekende praktijk die vaak wordt toegepast volgens verzoeker. Uit het loutere feit van de 

visumaanvraag kan niet worden afgeleid dat verzoeker in augustus 2007 in Marokko was, noch dat zijn 

verblijf in ons land niet ononderbroken zou zijn geweest. Het administratief dossier werd verkeerd 

geïnterpreteerd. Er werd geen bijkomende uitleg aan verzoeker gevraagd. Verzoeker verwijst ook naar 

de 15 verklaringen van personen die hem reeds enige tijd kennen, en die zeggen dat hij sedert 2006 

ononderbroken in België is. Slechts drie verklaringen worden genoemd in de beslissing. Door de overige 

verklaringen te negeren, werd de zorgvuldigheidsplicht geschonden. 

 

2.4. Verzoeker heeft zelf aangegeven dat hij geregulariseerd wenste te worden in toepassing van de 

instructies van 19 juli 2009. Hij beriep zich daarbij zelf op criterium 2.8 B. Verzoeker moest derhalve 

aantonen dat hij ten minste sinds 31 maart 2007 in het land verblijft op ononderbroken wijze en diende 

een behoorlijk ingevuld arbeidscontract voor te leggen. 

 

2.5. Uit het administratief dossier blijkt evenwel dat verzoeker een visumaanvraag heeft gedaan te 

Casablanca te Marokko op 1 augustus 2007. Hieruit wordt geconcludeerd dat verzoeker onmogelijk 

sinds 31 maart 2007 ononderbroken in het land verblijft. Zijn arbeidsovereenkomst wordt derhalve niet 

aanvaard als grond voor regularisatie, omdat hij de voorgeschreven verblijfstermijn in het Rijk niet 

bewezen heeft. 

 

2.6. Verzoeker beweert in zijn verzoekschrift dat hij niet zelf deze visumaanvraag in persoon te 

Casablanca heeft gedaan, maar dat dit gebeurde door familieleden in Marokko die deze visumaanvraag 

per post zouden hebben verstuurd. Er kan evenwel weinig geloof worden gehecht aan deze stelling 

omwille van een aantal elementen die steun vinden in de stukken van het administratief dossier. Eerst 

en vooral brengt verzoeker geen enkel bewijs bij dat de visumaanvraag effectief per post zou zijn 

verstuurd. Geen poststukken of enige andere documenten daaromtrent werden voorgelegd. Het betreft 

zodoende een loutere bewering waarvoor zelfs geen begin van  bewijs werd aangeleverd. Bovendien is 

het de Raad volkomen niet duidelijk waarom verzoeker een visumaanvraag zou doen om België binnen 

te mogen, wanneer hij zich reeds op Belgisch grondgebied zou bevinden. Verzoeker verschaft hierover 

geen enkele klaarheid, noch enige toelichting, waardoor zijn bewering ongeloofwaardig en ongegrond 

overkomt. Het is immers aan verzoeker om zijn beweringen geloofwaardig te maken door minstens een 

begin van bewijs aan te leveren. Daarnaast blijkt uit de stukken van de visumaanvraag van 1 augustus 

2007, die zich in het administratief dossier bevinden, dat verzoekers visumaanvraag, onder meer, 

geweigerd werd omdat er “geen garantie was op terugkeer naar Marokko”. Tevens blijkt uit de 

visumaanvraag dat verzoekers huidig Marokkaans paspoort afgeleverd werd te Nador (Marokko) op 28 

mei 2007, met een geldigheidsduur tot 27 mei 2012. Deze laatste twee elementen wijzen er op dat 

verzoeker in Marokko verbleef in de periode na 31 maart 2007 en zodoende niet ononderbroken 

verbleef in het Rijk sinds 31 maart 2007. Minstens brengt verzoeker geen enkel stuk bij dat het 

tegendeel kan aantonen. 

 

2.7. Verzoeker acht daarnaast de bestreden beslissing onzorgvuldig daar niet met alle ‘getuigen-

verklaringen’ rekening werd gehouden. De Raad merkt vooreerst stellig op dat deze getuigenverklaring-

en sowieso een ‘gesolliciteerd’ karakter hebben en zodoende geen officiële documenten kunnen 

vervangen. Deze verklaringen door vrienden en kennissen bezitten niet de bewijskracht die verzoeker 

aan hen meent te mogen toedichten. De verklaringen nemen bovendien niet weg dat er een 

visumaanvraag is gebeurd door verzoeker in Casablanca op 1 augustus 2008 en dat verzoeker zijn 

paspoort afgeleverd werd te Nador op 28 mei 2007, waaruit kan worden afgeleid dat hij het grondgebied 

heeft verlaten. De getuigen verklaren voorts doorgaans enkel dat ze verzoeker ongeveer 2 jaar kennen, 

wat bezwaarlijk als bewijs kan dienen van de bewering dat hij sinds 31 maart 2007 ononderbroken in het 

Rijk zou verblijven. Omdat alle getuigenverklaringen dezelfde of een sterk vergelijkbare inhoud hebben, 

wordt in de beslissing verwezen naar getuigenverklaringen van onder andere de drie genoemde 

personen. Het bestuur gebruikt daarom precies ook volgende bewoordingen “de getuigenverklaringen 

van onder andere…” Verzoeker maakt niet duidelijk welke feitelijke gegevens hiermee genegeerd 

werden die een ander licht zouden doen schijnen op zijn situatie en die de bestreden beslissing in 

positieve zin had kunnen beïnvloeden. De Raad wijst er nogmaals op dat de overige getuigen-



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 van 7 

verklaringen evenzeer een gesolliciteerd karakter hebben en dat hun inherente bewijskracht hier niet 

volstaat om als geldig bewijsstuk aanzien te kunnen worden.  

 

2.8. Verzoeker heeft niet bewezen dat de bestreden beslissing van 218 februari 2011 onzorgvuldig zou 

zijn, omdat niet duidelijk is met welke feiten en gegevens ten onrechte geen rekening werd gehouden of 

dewelke feitelijk verkeerd gekwalificeerd werden door het bestuur. Een schending van het 

zorgvulduigheidsbeginsel ligt dan ook niet voor.  

 

Het eerste middel is niet gegrond. 

 

2.9. In een tweede en laatste middel werpt verzoeker de schending op van de formele motiveringsplicht 

vervat in artikel 62 Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

 

2.10. Verzoeker licht zijn tweede middel als volgt toe: “Schending van de formele motiveringsplicht 

vervat in artikel 62 Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. Uit de aangehaalde wetteksten blijkt dat de 

opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. De motivering moet tevens afdoende zijn. De in de artikelen 2 en 3 van 

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

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht en artikel 62 van de Vreemdelingenwet hebben tot doel 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. 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. Iedere beslissing van het bestuur dient op motieven te berusten die niet enkel in 

feite en in rechte aanwezig moeten zijn, doch die bovendien pertinent moeten zijn en de beslissing 

moeten verantwoorden. (R.v.St. 22 mei 1991, nr. 37043) Het is derhalve een vaststaand beginsel dat 

administratieve beslissingen niet enkel formeel gemotiveerd dienen te worden, doch ook dat deze 

motivering afdoende, duidelijk en zorgvuldig moet zijn. Om de redenen vermeld bij de toelichting van het 

eerste middel, dient eveneens te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing niet afdoende 

gemotiveerd werd. Allereerst wordt de ongegrondheid van de bestreden beslissing immers gemotiveerd 

door te verwijzen naar een visumaanvraag in Marokko op naam van verzoeker dd. 1 augustus 2007 en 

waaruit noodzakelijk zou volgen dat hij op die datum niet in België zou zijn geweest. Zoals verzoeker 

heeft aangegeven betekent het bestaan van een visumaanvraag geenszins dat hij op die datum ook 

persoonlijk in Marokko zou zijn geweest, zodat de motivering van de bestreden beslissing op dit punt 

niet juist, minstens niet afdoende is en de aangehaalde wetsbepalingen geschonden worden. Daarnaast 

wordt als motivering voor de bestreden beslissing ook verwezen naar een drietal door verzoeker 

voorgebrachte verklaringen. Volgens de gemachtigde van de Staatssecretaris zouden deze stellen 

verzoeker ongeveer twee jaar te kennen, daar waar zij echter letterlijk verklaren hem reeds sedert 2006 

te kennen. (stukken 14, 15 en 16) Een dergelijk motivering die gesteund wordt op een flagrante 

miskenning van de feiten en een verkeerde lezing van de stukken voldoet uiteraard niet aan de 

vereisten van de motiveringsplicht, zodat de bestreden beslissing ook om deze reden dient te worden 

vernietigd. Ook dient in onderhavig dossier te worden vastgesteld dat de motivering van de bestreden 

beslissing geen enkele indicatie bevat waarom geen rekening zou kunnen worden gehouden met de 

overige verklaringen die verzoeker heeft voorgebracht (zoals bij het eerste middel weergegeven), en 

waarover gewoon met geen woord wordt gerept. Wanneer de gemachtigde van de Staatssecretaris van 

oordeel is dat deze stukken niet in aanmerking kunnen worden genomen als bewijs voor het 

ononderbroken verblijf in België van verzoeker sinds minstens 31 maart 2007, dan dient minstens te 

worden aangegeven waarom dat zo zou zijn. Het oorverdovende stilzwijgen van de bestreden beslissing 

op dit punt, laat verzoeker geenszins toe de genomen beslissing te begrijpen, zodat de motiverings-

verplichting geschonden wordt.” 

 

2.11. Wat betreft de ingeroepen schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 

3 van de wet van 29 juli 1991 dient te worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op 

eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft 

kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de 

beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van 
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de formele motiveringsplicht voldaan (R.v.St. nr. 164.298 van 31 oktober 2006; R.v.St. nr. 167.477 van 5 

februari 2007). De beslissing is derhalve afdoende formeel gemotiveerd. 

 

2.12. De Raad merkt op dat verzoeker de motieven van de beslissing schijnt te kennen, vermits hij ze 

aanvecht in het voorliggend verzoekschrift. Verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële 

motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur aan, zodat dit onderdeel van het middel 

vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. 

 

2.13. In de mate dat verzoeker van oordeel is dat de materiële motiveringsplicht met voeten getreden 

werd, geldt dat de Raad zich niet in de plaats kan stellen van de administratieve overheid. Hiervoor kan 

verwezen worden naar rechtspraak van de Raad van State, die in casu, mutatis mutandis van 

toepassing is: "Overwegende dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot de 

bevoegdheid van de Raad van State behoort zijn beoordeling van de gegrondheid van het dringend 

beroep in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid; dat de Raad van State in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd is na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 

van het dringend beroep 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." (R.v.St., 

arrest nr. 139.590 van 20 januari 2005; 16.443 CGV – BBWT; R.v.St., arrest nr. 163.382  van 10 oktober 

2006, Staatsraad Adams, G/A 147.167/XIV-18.551). 

 

2.14. De Raad tot slot verwijst tevens naar de bespreking van het eerste middel en herhaalt dat uit de 

stukken van de visumaanvraag van 1 augustus 2007 kan worden afgeleid dat verzoeker niet 

ononderbroken in het Rijk is sinds 31 maart 2007. Verzoeker brengt geen enkel begin van bewijs van 

het tegendeel aan. 

 

2.15. De drie getuigenverklaringen werden enkel exemplarisch aangehaald, wat uitdrukkelijk blijkt uit de 

formulering van de bestreden beslissing en meer bepaald de woorden "onder andere". Bovendien maakt 

verzoeker niet duidelijk welke informatie in de getuigenverklaringen een ander licht kunnen doen 

schijnen op zijn persoonlijke situatie. Zij verklaren immers allemaal dat ze verzoeker ongeveer 2 jaar 

kennen, wat geen bewijs is van een ononderbroken verblijf in België. Verzoeker toont het tegendeel niet 

aan.  De bestreden beslissing werd afdoende werd gemotiveerd,  en dit zowel in feite als in rechte. 

Verzoekers beweringen kunnen hieraan geen afbreuk doen. Een schending van de motiveringsplicht 

wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het tweede middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig juni tweeduizend en elf door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


