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 nr. 102 726 van 13 mei 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de gemeente Asse, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 

schepenen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

30 oktober 2012 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

burgemeester van de gemeente Asse van 26 september 2012 tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Gezien titel Ibis, 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 synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 4 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. DE PLAEN, die verschijnt voor de verzoekende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 25 juni 2012, in functie van E. K. K. B., haar Belgische minderjarige zoon, 

een aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese 

Unie. 

 

1.2. De burgemeester van de gemeente Asse nam op 26 september 2012 de beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die 

verzoekster op 2 oktober 2012 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 51 § 2 / 51 § 3, derde lid / 52, § 3 / 52, § 4, vijfde 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] verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, 

aangevraagd op 25.06.2012 door 
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Naam en voornamen: [M.K.M.] 

[…] 

Nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

 

geweigerd. 

 

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

 

Reden van de beslissing:  

 

[…] 

 

X Heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat zij zich in de voorwaarden bevindt om te 

genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger van de 

Unie; Betrokkene heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat zij zich in de voorwaarden 

bevindt om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een 

burger van de Unie. Volgende gevraagde documenten werden niet overgemaakt : Paspoort van 

CONGO. 

 

[…]” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen stand-

punt meer dient te worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

2.2. Verweerder heeft nagelaten om het administratief dossier neer te leggen binnen de in artikel 39/81, 

tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn van acht dagen na de kennisgeving van het 

beroep. Overeenkomstig artikel 39/59, § 1, eerste 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) worden de door verzoekster vermelde feiten derhalve als bewezen geacht, tenzij zij 

kennelijk onjuist zijn. 

 

2.3. Verzoekster heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. Overeenkomstig artikel 

39/81, zevende lid van de Vreemdelingenwet, “doet de Raad uitspraak op basis van de synthese-

memorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft en zonder 

afbreuk te doen aan artikel 39/60”. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In het eerste middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 41, tweede lid van 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, van de materiële 

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

In de synthesememorie verschaft zij volgende toelichting: 

 

“Verzoekster heeft een verblijfskaart aangevraagd bij het gemeentebestuur van Asse en een bijlage 

19ter ontvangen; 

 

Binnen de 3 maanden na haar aanvraag moest Verzoekster de nodige bewijzen leveren, meer precies 

een identiteitsbewijs overeenkomstig artikel 41, tweede lid van de Vreemdelingenwet.; 

 

Dit bewijs kan geleverd worden op grond van een paspoort, zoals in casu door de Gemeente werd 

gevraagd, maar ook op grond van andere documenten; 

 

Artikel 47 van K.B. van 8 oktober 1981 dat uitdrukkelijk naar artikel 41 tweede lid van de 

Vreemdelingenwet verwijst, stelt dat enig ander bewijs van de identiteit en nationaliteit van de 
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betrokkene, de aflevering van een paspoort of andere identiteitsdocumenten geldig vervangt (Artikel 47, 

§1,4° van K.B. van 8 oktober 1981); 

 

Het doel van artikel 41 tweede lid van de Vreemdelingenwet is dat de betrokkene aantoont wie hij 

beweert te zijn, en dit op grond van een identiteitsdocument; 

 

Er werd bijvoorbeeld het volgende beslist; “van Verzoeker wordt verwacht dat hij aan de hand van een 

officieel document kan aantonen dat hij degene is die hij beweert te zijn en wiens naam vermeld staat in 

de huwelijksakte met de Belgische onderdaan” (RVV, 11 maart 2009, arrest nr. 35.695 II, p. 8) 

 

Ter staving van haar aanvraag heeft Verzoekster een document van het Consulaat van Congo van 14 

september 2012 neergelegd waardoor het Consulaat van Congo de identiteit, de nationaliteit en de 

geboortedatum van Verzoekster bevestigt alsook de onmogelijkheid van het Consulaat om tijdig een 

paspoort af te leveren; 

 

Aan dit document is een identiteitsfoto toegevoegd zodat vergissing of twijfel aangaande de identiteit 

van Verzoekster niet mogelijk is; 

 

Dit document bevat ook de onderscheidende kenmerken van de Ambassade van Congo alsook het 

nummer van het document, de naam en handtekening van de bevoegde overheid;  

 

[…] 

 

Het kwam aan de beslissende overheid toe om te verduidelijken waarom op basis van dit attest de 

identiteit van Verzoekster onzeker zou blijven; 

 

Uit het feit dat de overheid dit document niet in aanmerking neemt kan afgeleid worden dat de bestreden 

beslissing op grond van onjuiste gegevens werd genomen en ten minste met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover die beslissende overheid beschikte; 

 

[…] 

 

“Het beginsel van behoorlijk bestuur legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154 954; RvS 2 februari 2007, nr. 167 411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in 

dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en 

op alle daarin vervatte dienstige stukken”. 

 

De overheid heeft geen rekening gehouden met het attest dat door Verzoekster op 15 september 2012 

neergelegd werd; 

 

Uit de gegevens van het dossier blijkt dus dat de overheid op basis van geen correcte feitenvinding tot 

zijn conclusie is gekomen.” 

 

3.2. Het is, gelet op artikel 39/59, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, niet betwist dat verzoekster 

alvorens de bestreden beslissing werd genomen een door het Consulaat-generaal van de Democra-

tische Republiek Congo te Antwerpen opgesteld attest heeft neergelegd waarin haar naam, nationaliteit, 

geboorteplaats en geboortedatum zijn opgenomen en waarop een foto van verzoekster is aangebracht.  

 

Verzoekster diende bij haar verblijfsaanvraag, conform artikel 52, § 2, 1° van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981, “het bewijs van identiteit overeenkomstig artikel 41, tweede lid, van de wet” aan verweer-

der over te maken.  

 

Artikel 41, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt niet dat het bewijs van identiteit enkel kan 

worden geleverd aan de hand van een paspoort.  

 

Het loutere feit dat verzoekster nagelaten heeft een Congolees paspoort over te maken laat dan ook niet 

zonder meer toe te besluiten dat zij niet de wettelijk voorziene overtuigingsstukken heeft aangebracht en 

dat andere overtuigingsstukken niet in aanmerking dienen te worden genomen. 
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Er blijkt niet dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing rekening heeft gehouden met het 

door het Consulaat-generaal van de Democratische Republiek Congo opgestelde attest dat verzoekster 

overmaakte.  

 

Verzoekster kan derhalve gevolgd worden in haar stelling dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd 

miskend.   

 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere middelen niet tot een ruimere vernietiging kan 

leiden dienen deze niet onderzocht te worden (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 

2002, nr. 111.881). 

 

De Raad dient er daarenboven op te wijzen dat aangezien verweerder niet ter terechtzitting is 

verschenen hij, krachtens artikel 39/59,§ 2, tweede lid van de Vreemdelingenwet, wordt ”geacht in te 

stemmen met de vordering of het beroep”. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de burgemeester van de gemeente Asse van 26 september 2012 tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien mei tweeduizend dertien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter, 

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


