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 nr. 77 729 van 22 maart 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kroatische nationaliteit te zijn, op 18 januari 2012 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 6 januari 2012 houdende 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 9 februari 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 maart 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. CROSIERS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 3 december 2011 wordt verzoekster aangehouden onder verdenking van feiten van diefstal met 

braak, inklimming en valse sleutels. 

 

 

 

 

 

Op 6 januari 2012 wordt verzoekster voorlopig in vrijheid gesteld en wordt het aanhoudingsmandaat 

opgeheven. 
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Op 6 januari 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing houdende een bevel om 

het grondgebied te verlaten. Aan verzoekster ter kennis gebracht op dezelfde datum. Dit is de bestreden 

beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

Maatschappelijke Integratie (…) 

wordt aan de zich noemende N.D., geboren op 12.09.1983, verklarend onderdaan te zijn van Kroatië het 

bevel gegeven om uiterlijk op 13.01.2012 om middernacht het grondgebied van België te verlaten 

evenals het grondgebied van de volgende staten: Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 

Hongarije, Italië, IJsland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, 

Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, 

Zwitserland, tenzij hij voor deze landen over documenten beschikt. 

 

REDEN(EN) VAN DE BESLISSING: 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 1°: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van 

de vereiste documenten: de betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort. 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 6°: beschikt niet over voldoende middelen van 

bestaan voor de duur van het voorgenomen verblijf en is niet in staat die middelen wettelijk te 

verwerven. Hij is slechts in het bezit van 12.42 euro. 

 

Indien dit bevel niet wordt opgevolgd, loopt hij/zij gevaar, onverminderd rechtsvervolging 

overeenkomstig artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te worden 

geleid en te dien einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de maatregel overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 Verzoekster voert in het derde middel de schending aan van het beginsel van behoorlijk bestuur, 

motiveringsbeginsel, draagkrachtbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet).  

 

Verzoekster betoogt dat de redenen in de bestreden beslissing niet pertinent zijn en de beslissing niet 

verantwoordt aangezien zij weldegelijk in het bezit is van een geldig paspoort (stuk 5).  

 

2.2 In de nota met opmerkingen repliceert verweerder het volgende: 

  

“In een derde middel voert verzoekster de schending aan van het beginsel van behoorlijk bestuur, het 

motiveringsbeginsel, draagkrachtbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel (art. 62 Vreemdelingenwet). 

Vooreerst wordt opgemerkt dat waar verzoekster de schending aanvoert van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet en van de motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur, het tegelijk 

aanvoeren van de formele én de materiële motiveringsplicht niet mogelijk is. Een gebrek aan 

deugdelijke formele motivering maakt het de betrokkene onmogelijk uit te maken of de materiële 

motiveringsplicht geschonden is. Omgekeerd betekent dit dan ook dat, wanneer men in staat is een 

schending van de materiële motiveringsplicht aan te voeren, verzoekster van een schending van de 

formele motiveringsplicht geen schade heeft ondervonden. Uit het verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk 

dat verzoekster kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering zodat zij een beweerde schending van 

de formele motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. 

Verzoekster houdt voor dat het haar betekende bevel in strijd met de aangehaalde beginselen van 

behoorlijk bestuur zou zijn genomen, nu verzoekster wel degelijk over een geldig paspoort zou 

beschikken. 

De verwerende partij laat gelden dat de bestreden beslissing steunt op volgende motieven: 

"Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 1°: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van 

de vereiste documenten: betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort 

 

 

Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 6°: beschikt niet over voldoende middelen van 

bestaan voor de duur van het voorgenomen verblijf en is niet in staat die middelen wettelijk te 

verwerven. Hij is slechts in het bezit van 12,42 euro.” 
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Vooreerst merkt de verwerende partij op dat verzoekster al doende niet ontkent dat zij niet over 

voldoende bestaansmiddelen beschikt voor de duur van het voorgenomen verblijf, zonder over een 

wettige bron van inkomsten te beschikken. 

Er dient te worden vastgesteld dat dit motief op zich de aangevochten beslissing voldoende 

ondersteunt. 

De kritiek van de verzoekende partij heeft al doende uitsluitend betrekking op een ten overvloede 

vermeld gedeelte van de motivering van de bestreden bestuurlijke beslissing. Als zodanig kan- zij niet 

leiden tot het doen aannemen van een schending van een beginsel van behoorlijk bestuur of van enige 

andere rechtsregel, noch kan zij, bijgevolg, een nietigverklaring / schorsing van de bedoelde beslissing 

verantwoorden. (zie ook: R.v.St. nr. 155.690, 28 februari 2006; R.v.St. nr. 116.712, 6 maart 2003; 

R.v.St. nr. 111.882,24 oktober 2002; R.v.St. nr. 73.094, 17 april 1998) 

 

Terwijl dient te worden opgemerkt dat verzoekster inderdaad niet in het bezit was van een paspoort op 

het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing. Bij haar aanhouding, tijdens haar verblijf in de 

gevangenis, en bij haar vrijlating bij de opheffing van het aanhoudingsmandaat, werd inderdaad 

vastgesteld dat verzoekster geen geldig paspoort kan voorleggen. 

Dit vermeend geldig paspoort was dan ook niet ter kennis van de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid bij het nemen van de bestreden beslissing. 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen. (Zie ook: RvV, nr. 509,29 juni 2007) 

In verzoeksters middel is met deze regel geen rekening gehouden, waardoor het geenszins tot de 

beoogde nietigverklaring kan leiden. 

Bovendien kan verzoekster bezwaarlijk voorhouden dat haar - pas nu voorgelegde – geldig paspoort 

zou volstaan om te doen besluiten dat zij geldig in het Rijk verblijft. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid verwees in de bestreden 

beslissing uitdrukkelijk naar art. 7, al. 1, 1° Vreemdelingenwet, dat bepaalt als volgt: 

"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 vóór een bepaalde 

datum te verlaten: 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten;  

Terwijl art. 2 Vreemdelingenwet verduidelijkt: 

"Wordt toegelaten het Rijk binnen te komen de vreemdeling die houder is: 

1° hetzij van de documenten die vereist zijn krachtens een internationaal verdrag, een wet of een 

koninklijk besluit; 

2° hetzij van een geldig paspoort of van een daarmee gelijkgestelde reistitel, voorzien van een visum of 

van een visumverklaring, geldig voor België, aangebracht door een Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger of door een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van een Staat die partij is 

bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die 

België bindt. 

De Minister of zijn gemachtigde kan een vreemdeling die geen enkele van de in het voorgaande lid 

bepaalde documenten bezit, toestaan België binnen te komen, zulks op grond van bij koninklijk besluit 

vastgestelde regelen. " (eigen onderlijning) 

Verzoekster beschikt inderdaad niet over een geldig paspoort met visum. 

In het verzoekschrift ontkent verzoekster bovendien niet dat zij niet over een verblijfsrecht beschikt. 

Evenmin wordt voorgehouden dat verzoekster over een visum of over een ander geldig 

binnenkomstdocument zou beschikken. 

Verzoekster kan dan ook niet dienstig ontkennen dat de bestreden beslissing gesteund is op correcte 

feiten. 

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid handelde daarbij na 

grondig onderzoek van de elementen die verzoeksters concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en 

conform de ter zake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel 

incluis. 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting waarvan verzoekster de schending aanvoert. 

Verzoekster kan niet dienstig anders voorhouden. 

Het derde middel kan niet worden aangenomen.” 
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2.3 Verzoekster betwist dat zij niet in het bezit is/was van een “geldig paspoort” en voegt een kopie van 

haar paspoort bij het verzoekschrift waaruit blijkt dat zij in het bezit is van een paspoort geldig tot 17 

oktober 2016. 

 

Waar in de bestreden beslissing wordt gesteld: “Artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 

1°: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de vereiste documenten: de betrokkene is niet in het 

bezit van een geldig paspoort”, toont verzoekster aan dat de beslissing op een onjuist gegeven is 

gebaseerd.  

 

Verweerder stelt evenwel dat verzoekster op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing 

niet in het bezit was van een paspoort. Het “vermeend” geldig paspoort was niet ter kennis gebracht van 

de gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van de bestreden beslissing.    

 

Uit de bij het verzoekschrift gevoegde kopie van het paspoort blijkt dat het is afgeleverd aan betrokkene 

op 17 oktober 2011. Het is niet omdat verweerder niet op de hoogte is van een gegeven dat hij zich kan 

beperken tot de loutere bewering dat verzoekster niet in het bezit was van het paspoort op het ogenblik 

dat de bestreden beslissing is genomen, met name op 6 januari 2012. Verweerder betoogt dat hij er 

geen kennis van had doch uit de datum van aflevering van het paspoort blijkt dat verzoekster in het bezit 

was van haar paspoort ruim een jaar vóór de bestreden beslissing is genomen en dat verweerder er 

bijgevolg kennis van kon nemen mits grondig onderzoek. Verder stelt verweerder –dat bovendien niet 

wordt bevestigd door stavingsstukken en evenmin blijkt uit de stukken van het administratief dossier- dat 

verzoekster noch bij haar aanhouding, noch tijdens haar verblijf in de gevangenis, noch bij haar vrijlating 

een geldig paspoort kon voorleggen. Zelfs dit argument aangenomen doet dit geen afbreuk aan de 

vaststelling dat verzoekster aantoont dat zij wel degelijk in het bezit was van een geldig paspoort. 

 

Waar verweerder wijst op het tweede motief in de bestreden beslissing met name:  “Artikel 7 van de wet 

van 15 december 1980, eerste lid, 6°: beschikt niet over voldoende middelen van bestaan voor de duur 

van het voorgenomen verblijf en is niet in staat die middelen wettelijk te verwerven. Hij is slechts in het 

bezit van 12.42 euro”, kan hij bezwaarlijk beweren dat dit motief de aangevochten beslissing voldoende 

ondersteunt, te meer nu uit de stukken van het administratief dossier en het eerste middel van het 

verzoekschrift blijkt dat verzoekster is vrijgelaten na betaling van een borgsom van 5000 euro. Hieruit 

blijkt dat verzoekster bij haar vrijlating meer middelen bezat dan 12,42 euro.   

 

Waar verweerder thans stelt dat verzoekster niet over een visum beschikt of een ander geldig 

binnenkomstdocument, dient te worden opgemerkt dat de Raad met deze a posteriori motivering die 

bovendien niet wordt bevestigd door stavingsstukken, geen rekening kan houden nu de Raad in het 

kader van de annulatieprocedure enkel een wettigheidscontrole uitoefent op de motieven. 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. In casu toont verzoekster 

aan dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing is uitgegaan van onjuiste feitelijke 

gegevens.  

 

De bestreden beslissing is niet naar behoren gemotiveerd en schendt het motiveringsbeginsel. 

 

Het derde middel is in die mate gegrond.    

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. 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: 

 

 

 

Enig artikel  



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 6 januari 2012 houdende een bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig maart tweeduizend en twaalf 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


