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 nr. 153 620 van 30 september 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 16 juni 2015 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 18 mei 2015 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 19 juni 2015 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 juli 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 september 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. PIRARD verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. DE WITTE, 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 Op 18 november 2014 dient de verzoekende partij een aanvraag voor een verblijfskaart als familielid 

van een burger van de Unie (bijlage 19ter) in, met name als bloedverwant in neergaande lijn van haar 

Portugese vader. 

 

1.2 Op 18 mei 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden 
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beslissing, die op 19 mei 2015 aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de 

motieven luiden als volgt: 

 

“(...) In uitvoering van artikel 52, §4, 5
de 

lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag van een verblijfs- kaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 18.11.2014 werd 

ingediend door: 

 

Naam: S(...)  

Voornaam: R(...) 

Nationaliteit: India  

Geboortedatum: (...) 

Geboorteplaats: (...) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (...) 

Verblijvende te: (...) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: ‘de bloedverwanten in neergaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of 

partner als bedoeld onder 1° of 2°, ... die te hunnen laste zijn (…)’ 

 

Betrokkene legt volgende documenten voor: 

- attest van het OCMW Sint-Truiden dd. 11.02.2015 waaruit blijkt dat betrokkene tot op datum van het 

attest geen financiële steun ontving; er werd echter geen attest voorgelegd op naam van de 

referentiepersoon 

- loonfiches op naam van de referentiepersoon voor de periode november 2014 - januari 2015 

- stortingsbewijzen RIA van referentiepersoon aan betrokkene (onregelmatige stortingen uit de 

periode augustus 2012 - januari 2014) 

- verklaringen op eer van derden: echter, gezien verklaringen op eer niet op hun feitelijkheid en 

waarachtigheid kunnen getoetst worden, kunnen deze niet in overweging genomen worden in de 

aanvraag gezinshereniging van betrokkene 

- ‘affidavit’ (nr. (...)) waarin betrokkene verklaart geen eigendommen of inkomsten te hebben in India, 

en volledig ten laste te zijn van zijn ouders. Echter, gezien een verklaring op eer niet op zijn feitelijkheid 

en waarachtigheid kan getoetst worden, kan deze niet in overweging genomen worden als afdoende 

bewijs van onvermogen van betrokkene 

 

Betrokkene ontving in het verleden bepaalde, beperkte sommen van de referentiepersoon. Echter, 

gezien betrokkene niet afdoende heeft aangetoond effectief onvermogend te zijn en gelet dat niet 

afdoende werd aangetoond dat de referentiepersoon niet ten laste valt van de Belgische staat, blijkt uit 

het geheel van de beschikbare gegevens niet afdoende dat betrokkene effectief ten laste is van de 

referentiepersoon. 

 

Bovendien blijkt uit bijkomende gegevens van het administratieve dossier dat betrokkene in de 

afgelopen maanden, sedert zijn aankomst in België, op regelmatige basis zelf tewerkgesteld was. Hij 

beschikt bijgevolg zelf over bestaansmiddelen. 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40bis van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis: artikel 7, §1, 2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. (…)”  

 

2. Over de ontvankelijkheid 
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Ambtshalve stelt de Raad de onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing vast. 

 

Artikel 39/79, § 1, eerste en tweede lid 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) luidt als volgt: 

 

“§ 1. Behalve mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor het indienen van het beroep 

vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, gericht tegen de in het tweede lid 

bepaalde beslissingen, ten aanzien van de vreemdeling geen enkele maatregel tot verwijdering van het 

grondgebied gedwongen worden uitgevoerd en mogen geen zodanige maatregelen ten opzichte van de 

vreemdeling worden genomen wegens feiten die aanleiding hebben gegeven tot de beslissing 

waartegen dat beroep is ingediend.  

 

De in het eerste lid bedoelde beslissingen zijn: 

 

(…) 

 

7° elke beslissing tot weigering van erkenning van een verblijfsrecht aan een burger van de Unie of zijn 

familielid bedoeld in artikel 40bis op grond van toepasselijke Europese regelgeving alsmede iedere 

beslissing waarbij een einde gemaakt wordt aan het verblijf van een burger van de Unie of zijn familielid 

bedoeld, in artikel 40bis;” 

 

Gelet op het feit dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden een beslissing is 

in de zin van voormeld artikel 39/79, § 1, tweede lid, 7° en een annulatieberoep ingediend tegen zulke 

beslissing van rechtswege schorsend is, heeft de verzoekende partij er geen belang bij nogmaals 

specifiek de schorsing te vorderen en is de vordering tot schorsing zodoende onontvankelijk. Ook de 

gedwongen uitvoering van de verwijderingsmaatregel, het bevel om het grondgebied te verlaten, is 

blijkens het bepaalde in voormeld artikel 39/79, § 1, eerste lid van rechtswege geschorst. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

De vordering tot schorsing is onontvankelijk. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een “(e)erste en tweede” middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

(hierna: de wet van 29 juli 1991), “meerbepaald de formele en materiële motiveringsplicht”. Tevens haalt 

zij de zorgvuldigheidsplicht en de hoorplicht aan. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“Deze wet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de 

beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet niet 

enkel weergegeven worden doch daarenboven moet ze ook afdoende zijn, dit wil zeggen draagkrachtig 

en deugdelijk. 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft tevens de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden 

en te stoelen op correcte feitenvinding. Dat er gevel per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

 

In de bestreden beslissing vermeldt verwerende partij dat er geen attest werd voorgelegd op naam van 

de referentiepersoon maar verzoeker had geen attest opgevraagd op naam van de referentiepersoon. 

Uit de context blijkt dat bedoeld wordt een attest van het OCMW (Sint-Truiden) betrekkelijk of op naam 

van de referentiepersoon (vader) waarin geattesteerd wordt “dat de referentiepersoon niet ten laste valt 

van de Belgische Staat (sic)”. 

 

Uit de samenlezing van het vermelde achter het eerste gedachtenstreepje en de vijfde laatste paragraaf 

van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat verwerende partij het ontbreken van een attest van het 

OCMW voor ogen heeft waarbij geattesteerd zou moeten worden dat de vader niet ten laste van de 
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Belgische Staat zou vallen terwijl verwerende partij voornoemd attest niet vermeld heeft in de bijlage 

19ter. 

 

Dat de motivering door verwerende partij dan ook niet als afdoende kan beschouwd worden. 

 

Er is in casu sprake van ene schending van art. 2 en 3 van de Wet betreffende uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen, meer bepaald de formele en materiële motiveringsplicht. 

 

De bestreden beslissing bevat aldus geen voldoende motivering. 

 

‘De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschrijding genomen’ (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september 

1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519). 

 

Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch 

aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

 

De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten (R.v.St. SPELEERS, nr. 

21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 21.094, 17 april 1981) komt 

met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

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 (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 

1984-85, 946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43). 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.2 In de mate dat de verzoekende partij verwijst naar de zorgvuldigheidsplicht en de hoorplicht die 

daaruit zou voortvloeien, dient te worden vastgesteld dat zij zich beperkt tot een theoretische 

uiteenzetting, die zij geenszins op de bestreden beslissing betrekt. In deze mate is het “(e)erste en 

tweede” middel dan ook onontvankelijk. Onder ‘middel’ moet immers worden begrepen de voldoende 

duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de 

bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 1 oktober 

2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). 

 

Wat de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te 

worden vastgesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen, zodat de verzoekende partij 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 de formele 

motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298).  

 

De verzoekende partij verwijst daarnaast naar het feit dat de motivering van de bestreden beslissing niet 

afdoende zou zijn. De Raad wijst erop dat artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 voorschrijft dat de 

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

grondslag liggen en dat de motivering afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de 

motieven pertinent en draagkrachtig dienen te zijn (RvS 15 juni 2011, nr. 213.855). 

 

Ten slotte meent de verzoekende partij dat een schending van de materiële motiveringsplicht voorligt. 

Deze houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op deugdelijke motieven, dit zijn 

motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van 

die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 

september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële motivering vereist met 
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andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven met een 

voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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 gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De voorgehouden schending van de (materiële) motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de 

bepalingen waarop de bestreden beslissing steunt, met name artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de 

vreemdelingenwet. 

 

Voormeld artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° luidt als volgt: 

 

“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

 

3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij 

hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde 

geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt 

gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft 

gegeven;” 

 

De beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden steunt in de eerste plaats op het feit 

dat uit het geheel van de beschikbare gegevens niet afdoende blijkt dat de verzoekende partij effectief 

ten laste is van de referentiepersoon. Hierbij wordt verwezen naar het feit dat zij niet heeft aangetoond 

effectief onvermogend te zijn en dat de referentiepersoon niet ten laste valt van de Belgische staat.  

 

Het betoog van de verzoekende partij stoelt op het feit dat in de beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden verwezen wordt naar het feit dat geen attest van het OCMW werd voorgelegd 

op naam van de referentiepersoon, met name haar vader, maar dat zulk attest niet vermeld werd op de 

bijlage 19ter. De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier inderdaad blijkt dat de verzoekende 

partij slechts een attest van het OCMW op haar naam heeft voorgelegd, een attest van het OCMW op 

naam van de referentiepersoon werd niet voorgelegd. In tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partij 

beweert, wordt op de bijlage 19ter van 18 november 2014 echter wel degelijk gevraagd om binnen de 

drie maanden onder meer een “(a)ttest niet ten laste van het OCMW” voor te leggen. De verzoekende 

partij laat na uiteen te zetten op grond waarvan zij meent dat uit deze vermelding en de context kon 

afgeleid worden dat hiermee slechts bedoeld kon worden dat zij zelf en niet de referentiepersoon zulk 

attest diende voor te leggen. Het betoog van de verzoekende partij dat niet gevraagd zou zijn geweest 

een attest van het OCMW voor te leggen, mist dan ook feitelijke grondslag. Bovendien dient te worden 

vastgesteld dat het eerste motief van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

niet slechts steunt op het feit dat niet afdoende werd aangetoond dat de referentiepersoon niet ten laste 

is van het OCMW, maar tevens op het feit dat de verzoekende partij niet afdoende heeft aangetoond 

effectief onvermogend te zijn. Hierbij wordt onder meer verwezen naar het feit dat de door de 

verzoekende partij voorgelegde verklaringen op eer van derden en de voorgelegde “affidavit”  niet in 

overweging genomen kunnen worden. Op dit onderdeel van het eerste motief gaat de verzoekende 

partij echter in het geheel niet in. Zij toont dan ook niet aan dat de vaststelling dat zij afdoende heeft 

aangetoond effectief onvermogend te zijn niet correct zou zijn of niet zou volstaan om in het licht van 

artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet te oordelen dat zij niet voldoet aan de vereiste 

voorwaarden om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. Gelet op het 

bovenstaande dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat sprake 

is van een schending van de plicht afdoende te motiveren of van de materiële motiveringsplicht. 

 

Op de overige motieven van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en op 

de motivering van het bevel om het grondgebied te verlaten gaat de verzoekende partij in het geheel 

niet in, zodat hieraan geen afbreuk wordt gedaan.  

 

Het “(e)erste en tweede” middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 
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3.3 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing.  

 

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 september tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 


