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 nr. 66 654 van 15 september 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 Senegalese nationaliteit te zijn, op 29 maart 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 22 maart 2011 tot afgifte van een 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat I. TALPE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat S. DE VRIESE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij.) 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt :  

 

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Minister \ de Minister van Migratie- en 

asielbeleid van 21/03/2011 

wordt aan D., L. M. (M) 

geboren te (…), op (…),   

van SENEGALESE nationaliteit, verblijvend: (…)  

het bevel gegeven om uiterlijk op 29/.3/2011 het grondgebied van België te verlaten, evenals het 

grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 
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Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (1), tenzij hij (zij) beschikt over de 

documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (2). 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

art. 7, al 1,2° van de Wet van 15 december 1980, verblijft langer in het Rijk dan overeenkomstig artikel 6 

bepaalde termijn of slaagt er niet in het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. 

Betrokkene heeft de termijn van 3 maanden op 6 niet gerespecteerd.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 62 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (Vreemdelingenwet) en van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Naast een weergave van de betrokken 

bepalingen en de bestreden beslissing, doet verzoeker gelden dat de verwerende partij in haar 

beslissing enkel motiveert dat hij niet het bewijs levert dat hij niet langer in het Rijk verblijft dan 

toegestaan, zonder te motiveren waarom dit bewijs niet zou zijn geleverd. Immers legt verzoeker zijn 

paspoort voor waaruit enkel en alleen al aan de hand van de stempels kan worden afgeleid dat hij 

binnen de toegestane termijn verblijft, met name, sedert 4 januari 2010 als volgt :  

- 10.01.2010 – 31.01.2010 (21 dagen) 

- 10.05.2010 – 05.06.2010 (26 dagen) 

- 20.09.2010 – 03.10.2010 (14 dagen) 

- 23.12.2010 -  07.02.2010 (46 dagen) 

 

Verzoeker bleef, zo vervolgt hij, gedurende de laatste zes maanden slechts 60 dagen in België op het 

ogenblik dat hij de aanvraag gezinshereniging deed. Hij legt conform artikel 12bis , § 1, tweede lid, 2° 

van de Vreemdelingenwet de vereiste documenten voor en dient dus alsnog te worden gemachtigd tot 

een geldig verblijf, nu hij aanspraak maakt op een gunstige beslissing ingevolge zijn aanvraag tot 

gezinshereniging, ingediend vanuit een legaal verblijf.  

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, 

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. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 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. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 7, alinea 1, 2° van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met 

name het feit dat betrokkene de termijn van 3 maanden op 6 niet heeft gerespecteerd. Verzoeker maakt 

niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke 

gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel 

van de formele motiveringsplicht. 

 

2.3. Voorts, waar verzoeker doet gelden dat hij binnen de toegestane termijn verblijft en deze termijn 

berekent tot 7 februari 2011, stelt de Raad vast wat volgt : 

 

2.3.1. Artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet bepaalt:  

 

Art. 7. Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de 

Minister of zijn gemachtigde de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van 

meer dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, bevel geven het grondgebied voor een 

bepaalde datum te verlaten: 

1° (…) 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; (…)” 
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2.3.2. Artikel 6, waarnaar in de bovenstaande bepaling wordt verwezen, luidt als volgt :  

 

Art. 6. Behoudens de in een internationaal verdrag, in de wet of in een koninklijk besluit bepaalde 

afwijkingen, mag de vreemdeling niet langer dan drie maanden in het Rijk verblijven, tenzij het visum of 

de visumverklaring dat of die in zijn paspoort of in zijn daarmee gelijkgestelde reistitel werd 

aangebracht, een andere duur bepaalt. 

De vreemdeling die langer dan drie maanden op het grondgebied verblijft van de Staten die partij zijn bij 

een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

of die zich verschillende malen achter elkaar, gedurende in totaal meer dan negentig dagen, berekend 

over een periode van zes maanden, in België of op het grondgebied van deze Staten ophoudt, wordt 

geacht langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. 

Voor de toepassing van het tweede lid, wordt de duur van het verblijf van de vreemdeling op het 

grondgebied van de overeenkomstsluitende Staat die een geldige verblijfstitel heeft afgegeven voor een 

periode van meer dan drie maanden, niet meegerekend. 

 

2.3.3. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker een visum heeft verkregen voor meerdere 

binnenkomsten in het Rijk, geldig van 4 januari 2010 tot 4 januari 2013 voor de duur van negentig 

dagen. Zoals de verwerende partij terecht stelt, heeft verzoeker dus meerdere keren recht op een 

verblijf van negentig dagen binnen een periode van zes maanden. Uit de weergave die door verzoeker 

zelf werd gegeven in zijn verzoekschrift, was verzoeker, op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing op 21 maart 2011 de voorbije zes maanden langer in het Rijk dan negentig dagen, 

met name vanaf 20 september 2010 tot 3 oktober 2010, en vanaf 23 december 2010 tot op datum van 

de bestreden beslissing. Verzoeker dwaalt waar hij doet gelden dat zijn periodes van verblijf moeten 

worden in rekening gebracht tot op het moment dat hij zijn aanvraag tot gezinshereniging deed op 7 

februari 2011. De verwerende partij stelt in haar nota dat verzoeker zich op die datum heeft aangeboden 

bij de stad Antwerpen, maar geen procedure tot gezinshereniging heeft opgestart. Dit standpunt wordt 

door verzoeker niet betwist, en het administratief dossier bevat evenmin enig stuk waaruit zou blijken 

dat effectief een procedure tot gezinshereniging werd opgestart op die datum, zodat verzoekers 

argumentatie alleen al om die reden niet kan worden bijgetreden.   

 

2.4. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het middel niet gegrond is.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien september tweeduizend en elf door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=ln2161&bron=doc

