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 nr. 144 506 van 30 april 2015 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 26 december 2014 

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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 4 december 2014 waarbij de aanvraag van verzoekende partij van 12 juni 2014 

niet verder behandeld zal worden. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 31 december 2014 met 

refertenummerX. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat R. AKTEPE verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 12 juni 2014 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie (bijlage 19ter) in functie van haar meerderjarige zoon L. Q. S. C. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de staatssecretaris) trof op 4 december 2014 een beslissing dat haar aanvraag niet verder 

behandeld zal worden. Verzoekster werd hiervan op 12 december 2014 in kennis gesteld. 
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Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Geachte mevrouw L. (…) 

U diende een verkeerde aanvraag in. 

Op 12.06.2014 diende u een aanvraag gezinshereniging in als moeder van een Europese onderdaan 

die in België ingeschreven is als student. Dit is een aanvraag die niet voorzien is in artikel 40 van de wet 

van 15.12.1980. 

Uw aanvraag dd. 12.06.2014 zal niet verder behandeld worden. 

Een kopie van dit schrijven zal worden overgemaakt aan de gemeentelijke administratie van (…).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 40bis, 

§2, 5° en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van artikel 52 van 

het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit), van de materiële 

motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoekster stelt in haar middel het volgende: 

 

“Artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van 

Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in rechte moeten 

worden gemotiveerd. 

De artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen stellen dat de administratieve 

handeling uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en 

de juridische motivering dienen te worden opgenomen. Bovendien dient de motivering afdoende te zijn. 

Zo stipuleert artikel 62 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.[…]” 

Er moet worden benadrukt dat conform artikelen 2 en 3 Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen in 

de motivering van de administratieve beslissing steeds uitdrukkelijk de feitelijke en de juridische gronden 

vermeld moeten worden opdat de betrokken perso(o)n(en) kennis zouden hebben van gronden waarop 

de administratieve overheid zich baseert om een (weigerings)beslissing te nemen. 

Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen volgt 

duidelijk dat: 

a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden; 

b) In de motivering (opgenomen in de betrokken administratieve beslissingen – in casu de bestreden 

beslissingen d.d. 09.05.2012 en d.d. 10.07.2012) zowel de feitelijke als de juridische gronden dienen 

vermeld te worden; 

c) De motivering afdoende dient te zijn; 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten. 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel 

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

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het is de taak van Uw Raad om het oordeel 

van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de administratieve beslissing tegen alle redelijkheid 

ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief 

volkomen ontbreekt (R.v.St. n° X van 20 september 1999; R.v.V. arrest n° X van 25 mei 2010; R.v.V. 

arrest nr. X van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en R.v.V. arrest nr. Xvan 11 juni 2009, punt 2.4. in fine). 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. arrest n° X van 14 februari 

2006; R.v.St. arrest n° X van 2 februari 2007; R.v.V. arrest n° X van 25 mei 2010). Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het nemen van de 

beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van het betreffende dossier en op ALLE daarin vervatte 

dienstige stukken (R.v.V. arrest nX van 25 mei 2010; R.v.V. arrest nX van 11 juni 2009, punt 2.4.). 
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Het rechtszekerheidsbeginsel in combinatie met het vertrouwensbeginsel houdt in dat een 

rechtsonderhorige erop moet kunnen vertrouwen dat de administratieve overheid een vaste gedragslijn 

zal blijven aanhouden en dat de rechtsonderhorige bij het uitblijven van enig handelen van de 

administratieve overheid ervan mag uitgaan dat er geen reden zal bestaan dat het bestuur anders zal 

handelen dan de schijn die zij heeft opgewekt door te verzuimen te handelen. De rechtsonderhorige 

mag er dan ook op rekenen dat hij niet langer in een rechtsonzekere positie verkeerd, zodat hij erop kan 

vertrouwen dat er geen reden bestaat dat de administratie een andere gedragslijn zal aannemen. 

Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van de hoorplicht houdt in dat een rechtsonderhorige het 

recht heeft om te worden gehoord of om zijn standpunt naar voor te brengen wanneer een 

administratieve overheid het overweegt om ten aanzien van een rechtsonderhorige een ernstige 

maatregel te nemen gebaseerd om zijn persoonlijk gedrag, dat hem als een tekortkoming wordt 

aangerakend en welke maatregel van aard is om de belangen van de rechtsonderhorige zwaar aan te 

tasten. 

In casu is de bestreden beslissing op een niet-afdoende wijze gemotiveerd, daar administratieve 

beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn wanneer de motivering duidelijk, juist, pertinent, 

concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen 

of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te vechten. Bovendien legt het 

zorgvuldigheidsbegingsel de verwerende partij de plicht op om beslissingen zorgvuldig voor te bereiden 

en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (Cf. R.v.V. arrest nX van 11 juni 2009, punt 

2.3.). De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat de verwerende partij slechts na een 

behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag 

nemen (Cf. R.v.V. arrest nX van 11 juni 2009, punt 2.4.). Overigens staat ook vast dat het 

redelijkheidsbeginsel Uw Raad toestaat de bestreden beslissing onwettig te bevinden wanneer het 

tegen alle redelijkheid ingaat (Cf. Cf. R.v.V. arrest n° X van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en Cf. R.v.V. 

arrest nX van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine). 

De beslissing is kennelijk onredelijk genomen en op basis van een fout van de gemeente. 

Verzoekster heeft op 12/06/2014 een aanvraag gezinshereniging ingediend in functie van haar 

Nederlands minderjarig kind, L.(…) R.(…) J.(…) C.(…) (RR: X) (zie bijlage 19ter d.d. 12/06/2014 in 

bijlage), o.b.v. artikel 40bis § 2, 5° Vw. 

Het kind werd ingeschreven als een economisch niet-actieve EU-burger. Het kind is ten laste van 

verzoekster en heeft zij het daadwerkelijk hoederecht. Verzoekster heeft eveneens voldoende 

bestaansmiddelen omdat ze werkt in België. 

De gemeente maakte blijkbaar een tweede verkeerde aanvraag op via de meerderjarige zoon die nog 

studeerde. Verzoekster was hiervan GEEN vragende partij! 

De gemeente heeft dan blijkbaar i.p.v. de juiste aanvraag via het minderjarig kind over te maken aan de 

DVZ, de verkeerde aanvraag overgemaakt dat werd opgesteld o.b.v. de meerderjarige zoon. 

Conform artikel 40 e.v. van de Vw. juncto artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit is de wettelijke termijn 

van 6 maanden om een beslissing te nemen over de aanvraag gezinsherenging met het minderjarig 

kind verstreken op 11.12.2014 en dient de gemeente een F-kaart af te leveren na instructie van de DVZ. 

In een gelijkaardige zaak, met OV-nummer X, was de DVZ wel bereid om een F-kaart af te leveren en 

de situatie recht te zetten. 

Het middel is gegrond.” 

 

2.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. X). 

 

2.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124 464). Deze heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

De Raad wijst erop dat het tegelijk aanvoeren van de schending van de formele en de materiële 

motiveringsplicht niet mogelijk is. Een gebrek aan deugdelijke formele motivering maakt het de 

verzoekende partij immers onmogelijk om uit te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is 
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(cf. RvS 14 juli 2004, nr. 133 900). Bijgevolg dient vastgesteld dat, ofschoon de verzoekende partij zich 

steunt op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

uit het middel blijkt dat zij de motieven die aan de grondslag van de bestreden beslissing liggen, kent 

doch betwist dat deze motieven de bestreden beslissing kunnen dragen. De verzoekende partij voert 

met andere woorden de schending van de materiële motiveringsplicht aan. Immers betreft het nagaan of 

de motieven pertinent zijn, de materiële motiveringsplicht (cf. RvS 26 februari 2003, nr. 116 486).  

 

2.4. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

2.5. In de bestreden beslissing stelt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging vast dat verzoekster “een verkeerde aanvraag” indiende omdat “een 

aanvraag gezinshereniging (…) als moeder van een Europees onderdaan die in België ingeschreven is 

als student” niet voorzien is in artikel 40(bis) van de vreemdelingenwet. Verzoekster betwist deze 

concrete overwegingen uit de beslissing niet in haar middel.  

 

2.6. Verzoekster stelt enkel dat de beslissing zou zijn genomen na een fout van het gemeentebestuur 

die een verkeerde aanvraag zou hebben opgemaakt, aangezien verzoekster een aanvraag wenste in te 

dienen via haar minderjarige en niet via haar meerderjarige zoon. 

 

2.7. Op grond van de gegevens van het administratief dossier blijkt echter dat verzoekster op 12 juni 

2014 zowel een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese 

Unie indiende in haar hoedanigheid van bloedverwant in opgaande lijn van haar minderjarige zoon L. R. 

J. C. als in haar hoedanigheid van bloedverwant in opgaande lijn van haar meerderjarige zoon L. Q. S. 

C. (bijlagen 19ter). Verzoekster voegde bij elk van haar aanvragen de respectievelijke geboorteakte van 

haar zoons toe en ondertekende beide aanvragen. Verzoekster kan thans bezwaarlijk voorhouden dat 

zij geen vragende partij zou zijn geweest voor haar tweede aanvraag. Beide aanvraagformulieren 

werden blijkbaar ook overgemaakt aan de gemachtigde van de staatssecretaris, zodat verzoekster niet 

kan worden bijgetreden waar zij oppert dat de verkeerde aanvraag zou zijn overgemaakt. Uit niets blijkt 

dat de bevoegde diensten van de gemeente Retie een fout zouden hebben gemaakt zoals verzoekster 

beweert. Het middel mist feitelijke grondslag. 

 

2.8. De meerderjarige zoon in functie waarvan verzoekster haar verblijf aanvroeg is ondertussen bijna 

20 jaar oud en studeert. Het door verzoekster geschonden geachte artikel 40bis, §2, 5° van de 

vreemdelingenwet betreft de “moeder van een minderjarige burger van de Europese Unie” en kan dus 

onmogelijk toegepast worden in voorliggend geval.  

 

2.9. De bestreden beslissing werd genomen op 4 december 2014. Het betoog van verzoekster dat de 

termijn om een beslissing te nemen uit artikel 52, §4, tweede lid van het vreemdelingenbesluit zou zijn 

verstreken op 11 december 2014, heeft blijkbaar betrekking op het uitblijven van een beslissing met 

betrekking tot haar aanvraag in functie van haar minderjarige zoon, die niet het voorwerp uitmaakt van 

onderhavig beroep. 

 

2.10. Er werd geen schending aangetoond van artikel 40bis, §2, 5° van de vreemdelingenwet of van 

artikel 52 van het vreemdelingenbesluit. Verzoekster toont niet aan dat de bestreden beslissing gestoeld 

is op onjuiste feitelijke of juridische overwegingen noch dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

kennelijk onredelijk te werk zou zijn gegaan of bepaalde elementen over het hoofd zou hebben gezien. 

Er is geen sprake van een schending van de materiële motiveringsplicht of het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden. 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 
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Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig april tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN F. TAMBORIJN 

 


