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 nr. 65 936 van 31 augustus 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 9 mei 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 30 maart 2011, waarbij het verzoek tot herinschrijving 

in het vreemdelingenregister na ambtelijke schrapping geweigerd wordt. 

 

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 en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 juni 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 juni 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat E. THYS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op basis van een visum gezinshereniging naar België, om zijn echtgenote, 

mevrouw O.K. (van Nederlandse nationaliteit, geboren op 21 april 1985) te vervoegen. Hij deed samen 

met zijn twee kinderen op 24 januari 2007 een aanvraag tot vestiging. 

 

1.2. Verzoeker werd in het bezit gesteld van een verblijfskaart, geldig tot 24 juni 2012. Verzoeker werd 

vervolgens ambtshalve afgeschreven op 22 augustus 2008. 

 

 

 

1.3. Op 25 augustus 2010 vroeg verzoeker opnieuw in het bezit te worden gesteld van een 

identiteitskaart voor vreemdelingen. 
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1.4. Op 30 maart 2011 werd beslist aan deze aanvraag geen gunstig gevolg te geven. Verzoeker werd, 

naar eigen zeggen, op 7 april 2011, in kennis gesteld van deze beslissing. Dit is de thans bestreden 

beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“‘Betrokkene legt bewijzen voor van aanwezigheid in het Rijk voor de periodes 10/10/2007 tem 

18/08/2008 en vanaf 8/12/2009 tem datum herinschrijving, maar voor de periode tussen 19/08/2008 en 

7/12/2009 slaagt hij er niet in tastbare bewijzen van aanwezigheid in België voor te leggen. Betrokkene 

legt enkele persoonlijke verklaringen van kennissen voor die zijn aanwezigheid in België in die periode 

moeten aantonen, maar een objectieve vaststelling van zijn aanwezigheid aan de hand van officiële 

attesten of de in en uitreisstempels in zijn paspoort is niet mogelijk. Derhalve dient nog steeds 

verondersteld te worden dat hij het land effectief heeft verlaten in de periode tussen 19/08/2008 en 

7/12/2009, wat ook betekent dat hij niet in aanmerking komt voor het in artikel 19,1,1e lid van de wet van 

15/12/1980 bedoelde recht op terugkeer.  

 

Bij mijn beslissing heb ik eveneens rekening gehouden met alle relevante elementen in zijn dossier en 

met de documenten die door betrokkene werden voorgelegd. Geen relevante cii oveituigende bewijzen 

voor de periode van 28/08/2009 tot 3/12/2009, Wettelijke basis. Art. 19 wet 15/12/1980, art. 35 en 39 

K.B. 08/10/1981. 

 

      Namens de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid (…)” 

 

 2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoeker de schending op van de artikelen 19 en 62 van de 

vreemdelingenwet, de schending van de artikelen 35 en 39 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981, de schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van 

bestuurshandelingen, alsook de schending van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. 

 

2.2. Verzoeker licht zijn enig middel als volgt toe: “De bestreden beslissing werd genomen met 

miskenning van de bevoegdheidsregels nu zij genomen werd door de Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid en niet door de Minister zelf. De bestreden beslissing stelt dat verzoeker niet in aanmerking 

komt voor het in artikel 19§ 1,1 lid van de wet van 15/12/1980 bedoelde recht op terugkeer. Er is echter 

geen wettelijke basis voorhanden op grond waarvan de bevoegdheid van de Minister in dit verband kan 

worden gedelegeerd aan de Staatssecretaris. De beslissing wordt derhalve ten onrechte genomen door 

de staatssecretaris zodat deze vernietigd dient te worden wegens miskenning van de 

bevoegdheidsregels. (2) Schending van de motiveringsplicht en schending beginselen behoorlijk 

bestuur (i.c. zorgvuldigheidsplicht en redelijkheidsbeginsel) De bestreden beslissing is onzorgvuldig 

gemotiveerd nu ze inherent tegenstrijdig is: in de motivering wordt enerzijds gesteld dat verzoeker voor 

de periode tussen 19/08/2008 en 7/12/2009 geen bewijzen voorlegt van zijn aanwezigheid in België, 

anderzijds wordt gesteld dat er geen relevante bewijzen zijn voor de periode van 28/08/2008 tot 

3/12/2009. 

 

Deze data stemmen niet met elkaar overeen zodat verzoeker niet weet voor welke exacte periode hij 

onvoldoende bewijzen heeft voorgebracht. Hierdoor is hij ook niet in staat om bijv. nog extra bewijzen 

voor te leggen nu hij niet weet voor welke periode er welke bewijzen al dan niet aanvaard worden als 

bewijs van aanwezigheid in België. Deze incoherentie in de bestreden beslissing overstijgt een 

eventuele materiële vergissing nu zowel aanvangsdata als einddata verschillen: de ene keer is er geen 

bewijs vanaf 19/08/2008, de andere vanaf 28/08/2008, en als einddata betreft het de ene keer 7/12/09 

en de andere keer 3/12/09. De motivering is op dit vlak dan ook gebrekkig. 

 

Daarnaast is de motivering ook onzorgvuldig te noemen nu ze genomen werd met miskenning van de 

voorgelegde bewijsstukken. De bestreden beslissing stelt dat de persoonlijke verklaringen van de 

kennissen niet als bewijs aanvaard kunnen worden en dat verzoeker geen officiële attesten voorlegt die 

zijn aanwezigheid in België zouden kunnen bewijzen of bijv. de in-en uitreisstempels in zijn paspoort. 

Verzoeker benadrukt dat hij België nooit verlaten heeft en kan zodoende ook geen bewijs leveren aan 

de hand van reisstempels in zijn paspoort. 

 

Men kan van verzoeker moeilijk verwachten een negatief bewijs te leveren. Verzoeker is niet in de 

mogelijkheid bijv. een huurovereenkomst voor te leggen aangezien hij op het gegeven ogenblik verbleef 

bij een vriend op wiens naam het huurcontract staat. Ook had verzoeker geen bankrekening aan de 

hand waarvan hij eventuele data zou kunnen bewijzen. Uit de loutere vaststelling dat verzoeker voor 
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een bepaalde periode geen bewijzen van aanwezigheid kan voorleggen kan nog niet worden afgeleid 

dat hij effectief het land heeft verlaten. Verzoeker benadrukt dat hij in de desbetreffende periode in 

Knokke verbleef en toen een drugsprobleem had. Verzoeker heeft daardoor bepaalde administratieve 

verplichtingen niet nageleefd zonder dat hij ter kwader trouw was. 

 

De bestreden beslissing is in strijd met het redelijkheidsbeginsel nu men van verzoeker verwacht een 

negatief bewijs te leveren, namelijk dat hij België niet zou hebben verlaten. Verzoeker heeft minstens 

een begin van bewijs geleverd en de voorgelegde stukken dienen aanvaard te worden. Voor zover als 

mogelijk heeft verzoeker nog getracht bijkomende stukken te vergaren: tussen zijn bezittingen heeft hij 

nog 2 treintickets gevonden, gedateerd op 19/03/2009 en 20/09/2009. (stuk 7) Verzoeker vraagt aan de 

verwerende partij om minstens hiermee alsnog rekening te willen houden als bewijs van aanwezigheid 

in België. Zodat: De bestreden beslissing niet naar recht verantwoord is en het middel gegrond 

verklaard dient te worden”. 

 

2.3. In een eerste onderdeel van diens enig middel werpt verzoeker een schending op van de 

bevoegdheidsregels. Er zou volgens verzoeker geen wettelijke basis voorhanden zijn, die de 

bevoegdheid delegeert aan de staatssecretaris voor het nemen van de thans bestreden beslissing. 

 

2.4. De thans bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 19 van de 

vreemdelingenwet en de artikelen 35 en 39 van het K.B. van 8 oktober 1981 (vreemdelingenbesluit). 

Verzoeker lijkt voorbij te gaan aan artikel 104 van de Grondwet en de artikelen 1 tot 4 van het KB van 24 

maart 1972. De staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid is wel degelijk bevoegd om alle 

beslissingen te nemen in het raam van de wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet) en het KB 

van 8 oktober 1981 (vreemdelingenbesluit), zoals tevens duidelijk blijkt uit de vaste rechtspraak van 

deze Raad. 

 

Artikel 104 van de Gecoördineerde Grondwet luidt als volgt: 

 

"De Koning benoemt en ontslaat de federale staatssecretarissen. Zij zijn lid van de federale regering. Zij 

maken geen deel uit van de Ministerraad. Zij worden toegevoegd aan een minister. De Koning bepaalt 

hun bevoegdheid en de perken waarbinnen zij het recht van medeondertekening kunnen krijgen. De 

grondwettelijke bepalingen betreffende de ministers zijn op de federale staatssecretarissen mede van 

toepassing, met uitzondering van de artikelen 90, tweede lid, 93 en 99." 

 

Het koninklijk besluit van 24 maart 1972 bepaalt onder meer het volgende: 

 

"Art. 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 2,3 en 4, heeft de Staatssecretaris, in de 

aangelegenheden die hem zijn toegewezen, alle bevoegdheden van een Minister. 

 

Art. 2. Benevens de medeondertekening van de Staatssecretaris is die van de Minister waaraan hij is 

toegevoegd vereist voor: 

1° Koninklijke besluiten waarbij een ontwerp van wet bij de wetgevende  kamers  of  een  ontwerp  van  

decreet bij de Cultuurraad wordt ingediend; 

2° de bekrachtiging en afkondiging van wetten en decreten; 

3° reglementaire Koninklijke besluiten; 

4° Koninklijke besluiten houdende oprichting van een betrekking van de rangen 15 tot 11 (...) of 

houdende benoeming in een zodanige betrekking. 

 

Art. 3. Verordenende bevoegdheid wordt door de Staatsecretaris niet uitgeoefend dan met instemming 

van de Minister aan wie hij is toegevoegd. 

 

Art. 4. De bevoegdheid van de Staatssecretaris sluit die van de Minister aan wie hij is toegevoegd niet 

uit. Deze kan steeds een zaak aan zich trekken of de beslissing afhankelijk maken van zijn instemming". 

 

 

 

2.5. Uit de samenlezing van artikel 104, derde lid van de Gecoördineerde Grondwet en de bepalingen 

van het koninklijk besluit van 24 maart 1972 volgt dat een staatssecretaris dezelfde bevoegdheden heeft 

als een minister (cf. J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, "Inleiding tot het publiekrecht, Deel 2, 

Overzicht Publiekrecht", Brugge, Die Keure, 2007, p. 815, M. JOASSART, "Les secrétaires d''état 

fédéraux et régionaux", Rev. B. dr. Const. 2001/2, 177-196), onder voorbehoud van bepaalde 
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welomschreven uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn evenwel niet van toepassing in het raam van 

het nemen van individuele beslissingen op basis van de vreemdelingenwet. 

 

2.6. Bij koninklijk besluit van 17 juli 2009 wordt mevrouw J. Milquet, die bij koninklijk besluit van 20 

maart 2008 benoemd werd tot Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, belast met het migratie- en 

asielbeleid (artikel 4). De heer M. Wathelet wordt benoemd tot staatssecretaris voor migratie- en 

asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid (artikel 6). 

 

2.7. Bijgevolg kan worden aangenomen dat zowel de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, M. 

Wathelet, als de minister belast met Migratie- en asielbeleid, J. Milquet, bevoegd zijn voor het nemen en 

verdedigen in rechte van de individuele beslissingen op basis van de bepalingen van de 

vreemdelingenwet en van het vreemdelingenbesluit van 8 oktober 1981. Verzoekers kritiek is niet 

ernstig. 

  

2.8. In een tweede onderdeel stelt verzoeker niet te weten voor welke periode hij onvoldoende bewijzen 

heeft voorgelegd die zijn verblijf in België konden staven. De bestreden beslissing vermeldt eerst de 

periode 19 augustus 2008 tot 7 december 2009, vervolgens de periode van 28 augustus 2009 tot 3 

december 2009. Bovendien zou de bestreden beslissing genomen zijn met miskenning van de 

voorgelegde bewijsstukken. 

 

2.9. Verzoeker werd op 22 augustus 2008 ambtshalve geschrapt door het gemeentebestuur. Op 25 mei 

2010 heeft verzoeker gevraagd om terug in het bezit te worden gesteld van een identiteitskaart voor 

vreemdelingen. 

 

Artikel 39, § 7 van het vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

 

“§ 7. De vreemdeling die ambtshalve wordt geschrapt door het gemeentebestuur of van wie de 

verblijfstitel al meer dan drie maanden is verstreken wordt verondersteld het land te hebben verlaten, 

behoudens bewijs van het tegendeel.” 

 

2.10. In  het  raam van  dit  tegenbewijs  toonde  verzoeker  een aanwezigheid op het Belgisch 

grondgebied aan voor de periodes 10 oktober 2007 tot en met 22 augustus 2008 en van 8 december 

2009 tot en met de datum van de aanvraag tot herinschrijving, 25 mei 2010. Desgevallend blijft het 

vermoeden van afwezigheid gelden voor wat betreft de periode van 22 augustus 2008 tot 3 december 

2009. 

 

Overeenkomstig artikel 19, § 1, eerste lid, van de vreemdelingenwet heeft een vreemdeling, in het bezit 

van een geldige verblijfsvergunning, recht op terugkeer gedurende 1 jaar: 

 

§ 1- Een vreemdeling die houder is van een geldige Belgische verblijfs- of vestigingsvergunning en het 

land verlaat, heeft gedurende een jaar recht op terugkeer in het Rijk. Een vreemdeling die de status van 

langdurig ingezetene geniet op grond van artikel 15bis verliest daarentegen zijn recht op terugkeer in 

het Rijk enkel wanneer hij gedurende twaalf opeenvolgende maanden het grondgebied van de lidstaten 

van de Europese Unie verlaat of wanneer hij het Rijk sinds ten minste zes jaar heeft verlaten. 

 

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden en de 

gevallen waarin de vreemdeling die de status van langdurig ingezetene geniet en die gedurende twaalf 

opeenvolgende maanden het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie verlaten heeft, zijn 

recht van terugkeer naar het Rijk niet verliest. Een vreemdeling die voorziet dat zijn afwezigheid uit het 

Rijk langer zal duren dan de geldigheidsduur van zijn verblijfstitel, kan een vervroegde verlenging of 

vernieuwing van deze verblijfstitel verkrijgen. De toelating om het Rijk terug binnen te komen mag hem 

slechts worden geweigerd om redenen van openbare orde of nationale veiligheid, of indien hij de 

voorwaarden die aan zijn verblijf zijn gesteld, niet naleeft. 

 

Aangezien het wettelijk vermoeden van afwezigheid geldt voor de periode van 22 augustus 2008 tot 3 

december 2009, hetgeen meer dan 1 jaar betreft, kan verzoeker zich niet beroepen op het recht op 

terugkeer zoals voorzien in artikel 19 van de vreemdelingenwet. 

 

2.11. In de mate dat verzoeker stelt dat het niet duidelijk is voor welke periode hij geen bewijzen heeft 

voorgelegd, geldt dat de bestreden beslissing nochtans duidelijk het volgende stelt: 
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"(...) maar voor de periode tussen 19/08/2008 en 07/12/2009 slaagt hij er niet in tastbare bewijzen van 

aanwezigheid in België voor te leggen. (...) Derhalve dient nog steeds verondersteld te worden dat hij 

het land effectief heeft verlaten in de periode tussen 19/08/2008 en 07/12/2009, wat ook betekent dat hij 

niet in aanmerking komt voor het in artikel 19 §1, 1e lid van de wet van 15/12/1980 bedoelde recht op 

terugkeer. (...)” Geen relevante en overtuigende bewijzen voor de periode van 28/08/2008 tot 

03/12/2009."  

 

2.12. Verzoeker wist en weet zeer goed voor welke periode er onvoldoende bewijzen van aanwezigheid 

werden voorgelegd. Na zijn aanvraag tot herinschrijving en het voorleggen van een aantal stukken die 

zijn aanwezigheid op het grondgebied aantoonden, werd verzoeker op 28 februari 2011 gevraagd extra 

bewijzen voor te leggen van zijn aanwezigheid in België voor de periode van 28 augustus 2008 tot 8 

december 2009. Er werd bovendien eveneens bij vermeld dat het moest gaan om ‘relevante en 

overtuigende bewijzen met een officieel karakter’. 

 

2.13. Op 15 maart 2011 werden door verzoeker vervolgens bijkomende bewijzen aangeleverd van zijn 

aanwezigheid. Verzoeker legt 14 verklaringen van kennissen voor die allen beweren dat hij voor de 

periode van 28 augustus 2008 tot 8 december 2009 in België verbleef. 

 

2.14. Verder legt hij een inschrijvingsfiche voor gedateerd op 27 januari 2011 van lessen Nederlands en 

een uitnodiging van de VDAB gedateerd op 1 maart 2011. Deze stukken kunnen uiteraard geen bewijs 

zijn van verzoekers aanwezigheid van 28 augustus 2008 tot 7 december 2009 aantonen.  

 

2.15. De voorgelegde inschrijvingsfiche ‘Daoust' dateert van 3 december 2009. Het betreft een bewijs 

van zijn aanwezigheid vanaf die datum. 

 

2.16. De bestreden beslissing motiveert voorts als volgt: 

 

 "Bij mijn beslissing heb ik eveneens rekening gehouden met alle relevante elementen in zijn dossier en 

met de documenten die door betrokkene werden voorgelegd. Geen relevante en overtuigende bewijzen 

voor de periode van 28/08/2009 tot 03/12/2009." 

 

In zoverre dat in deze alinea gesproken wordt over 28 augustus 2009, gaat het hier ontegensprekelijk 

over een loutere materiële vergissing. Er wordt uiteraard bedoeld 28 augustus 2008. Dit blijkt werkelijk 

genoegzaam uit al het voorgaande. Gelet op al het voorgaande kan verzoeker niet ernstig betwisten niet 

te weten voor welke periode onvoldoende bewijzen van aanwezigheid werden voorgelegd, met name 28 

augustus 2008 tot 3 december 2009. 

 

2.17. Bovendien ontkracht verzoeker geenszins het determinerende motief van de thans bestreden 

beslissing, met name het gebrek aan tegenbewijs van de vermoede afwezigheid van meer dan 1 jaar. In 

elke hypothese, behoudens de materiële vergissing in voormelde alinea, blijkt uit de bestreden 

beslissing alleszins dat verzoeker geen bewijzen van aanwezigheid in België heeft voorgelegd voor een 

periode van minstens 1 jaar, zodat hij in elke hypothese geen aanspraak kan maken op het recht op 

terugkeer volgens artikel 19 van de vreemdelingenwet. 

 

2.18. Verzoeker kan voorts niet ernstig betwisten dat verklaringen van derden 'relevante en 

overtuigende bewijzen met een officieel karakter' zouden zijn. In de mate dat hij derhalve suggereert dat 

de bestreden beslissing genomen werd met miskenning van de voorgelegde bewijsstukken, is deze 

suggestie niet ernstig te noemen. Verklaringen van derden bezitten immers een gesolliciteerd karakter 

hetgeen hun bewijskracht ondermijnt. Te meer nu aan verzoeker op 28 februari 2011 door het bestuur 

uitdrukkelijk gevraagd werd extra bewijzen voor te leggen van zijn aanwezigheid in België voor de 

periode van 28 augustus 2008 tot 8 december 2009 waarbij eveneens vermeld werd dat het moest gaan 

om ‘relevante en overtuigende bewijzen met een officieel karakter’. Getuigenverklaringen ‘op eer’ van 

vrienden en kennissen voldoen hier niet aan.  

 

2.19. Wat betreft de opgeworpen schending van de motiveringsplicht geldt dat artikel 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde 

uitdrukkelijke motiveringsplicht slechts heeft 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. Artikel 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 
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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.  

 

Zoals supra reeds besproken en zoals te lezen in de motivering, geeft de bestreden beslissing duidelijk 

de motieven en de juridische basis aan op grond waarvan de beslissing is genomen.  

 

Verzoeker maakt zodoende niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van artikel 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991. 

 

2.20. Tot slot geldt aangaande de opgeworpen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel dat verzoeker er geenszins in slaagt aan te tonen waarom deze beginselen 

precies zouden geschonden zijn.  

 

2.21. Het zorgvuldigheidsbeginsel vooreerst, legt aan het bestuur de verplichting op om haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Verzoeker toont niet aan dat de feiten 

waarop de bestreden beslissing is gebaseerd foutief zijn of dat het bestuur deze niet aan een grondig 

onderzoek onderwierp. Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt immers duidelijk voor welke 

periode verzoeker geen bewijzen heeft voorgelegd en waarom de bijgebrachte stukken niet konden 

weerhouden worden. Het bestuur heeft alle elementen grondig onderzocht en gewogen zoals blijkt uit 

de motivering van de bestreden beslissing. De toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen 

toegepast werden vervolgens correct toegepast en de feitelijke en juridische gronden van de bestreden 

beslissing staan vermeld. Verzoeker toont niet aan dat het bestuur het zorgvuldigheidsbeginsel heeft 

geschonden. De louter materiële vergissing waarvan supra sprake doet hier geen afbreuk aan, te meer 

gelet op hetgeen dienaangaande reeds werd vastgesteld onder punt 2.16. 

 

2.22. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301), m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is. 

 

2.23. Wanneer het bestuur evenwel, op grond van de feiten en de bijgebrachte stukken bij de aanvraag 

terecht vaststelt dat verzoeker geen aanspraak kan maken op het recht op terugkeer en dit afdoend 

motiveert in haar beslissing, ligt in casu geen schending van het redelijkheidsbeginsel voor. Ook niet 

wanneer het bestuur een materiële vergissing begaat, dewelke echter door voldoende en overtuigende 

elementen duidelijk blijkt voor alle betrokken partijen bij de bestreden beslissing en in onderhavig 

geding. Zo ook voor verzoeker, te meer daar hem op 28 februari 2011 nog uitdrukkelijk medegedeeld 

werd wat hij precies diende te doen teneinde een positieve beslissing te kunnen ontvangen. Het is al 

evenmin kennelijk onredelijk dat het bestuur oordeelt dat gesolliciteerde bewijzen in deze niet de verreist 

bewijskracht bezitten. Wederom te meer gelet op de uitdrukkelijke mededeling op 28 februari 2011. Een 

schending van het redelijkheidsbeginsel ligt dan ook niet voor. Tot slot vraagt het bestuur niet aan 

verzoeker om “negatieve bewijzen” te leveren van zijn aanwezigheid in het Rijk in de bewuste periode. 

Deze “vraag” is dan ook niet kennelijk onredelijk. Verzoeker diende eenvoudigweg, middels ‘relevante 

en overtuigende bewijzen met een officieel karakter’ aan te tonen dat hij in het Rijk verbleef die bewuste 

periode. Een vereiste die voor andere vreemdelingen overigens wel haalbaar is.  

 

Het enig middel is niet gegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig augustus tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


