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 nr. 112 009 van 16 oktober 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

1. de gemeente Asse, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 

schepenen 

2. 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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 11 januari 2013 

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

gemeente Asse van 14 december 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier van de tweede verwerende partij. 

 

Gelet op de beschikking van 10 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 oktober 

2013. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat W. BUSSCHAERT 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. SEMENIOUK, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de tweede verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij en C.M.N.D., een vrouw met de Belgische nationaliteit, legden op 15 juni 2012 

een verklaring tot  wettelijke samenwoning af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te Asse. 

 

1.2. Op 29 juni 2012 diende verzoekende partij, in functie van C.M.N.D., een aanvraag in tot afgifte van 

de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 
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1.3. De burgemeester van de gemeente Asse nam op 14 december 2012 de beslissing tot weigering 

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

verzoekende partij dezelfde dag ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 51 § 2 / 51 § 3, derde lid / 52, § 3 / 52, § 4, vijfde lid,(1) 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 29.06.2012 door 

 

Naam en voornamen: [J.E.] 

[…] 

Nationaliteit : Nigeria 

geweigerd. 

 

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

 

Reden van de beslissing: 

 

□ Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als burger van de Unie: 

Heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij 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. De 

betrokkene heeft niet op afdoende wijze aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben met 

zijn partner, zoals gedefinieerd in artikel 40bis,§2,2°. De betrokkene brengt geen bewijs aan dat zij als 

partners één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de aanvraag, of dat zij elkaar ten minste 2 

kaar kennen en voorafgaand aan de aanvraag drie maal ontmoeten hebben en dat deze ontmoetingen 

in totaal 45 dagen of meer betreffen of dat zij een gemeenschappelijk kind hebben.” 

 

Dit is de bestreden beslissing.     

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat geen 

standpunt dient te worden ingenomen inzake de kosten van het geding.  

 

2.2. Tweede verwerende partij werpt op dat de in casu bestreden beslissing werd genomen door de 

burgemeester van de gemeente Asse en verzoekt om buiten de zaak te worden gesteld. 

 

De Raad stelt vast dat tweede verwerende partij niet de steller is van de bestreden beslissing, die 

overeenkomstig artikel 52, § 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, door het gemeente-

bestuur van de gemeente Asse werd genomen. Aangezien tweede verwerende partij niet de auteur is 

van de bestreden beslissing dient zij buiten de zaak te worden gesteld. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Eerste verwerende partij verschijnt niet ter terechtzitting en is evenmin vertegenwoordigd. Blijkens het 

rechtsplegingsdossier werd zij nochtans regelmatig opgeroepen voor de terechtzitting. Gelet op artikel 

39/59, § 2, 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) wordt zij derhalve 

geacht in te stemmen met het beroep. Deze vaststelling heeft evenwel niet tot gevolg dat de Raad het 

beroep ook automatisch dient in te willigen wanneer toch blijkt dat de vordering onontvankelijk is of de 

voorwaarden voor toewijzing kennelijk niet zijn vervuld (cf. RvS 8 november 1999, nr. 83.348; RvS 20 

maart 2001, nr. 94.124). Het ingestelde beroep is evenwel ontvankelijk en aangezien eerste verwerende 

partij geen administratief dossier heeft neergelegd verhindert zij de Raad vast te stellen dat haar 

beslissing op correcte gronden werd genomen. Er blijkt dan ook niet dat het betoog van verzoekende 

partij dat eerste verwerende partij geen rekening heeft gehouden met alle door haar aangebrachte 

elementen incorrect is. In casu dient het in artikel 39/59, § 2, van de Vreemdelingenwet opgenomen 

vermoeden derhalve onverkort te spelen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

Tweede verwerende partij wordt buiten de zaak gesteld. 

 

Artikel 2 

 

De beslissing van de beslissing van de burgemeester van de gemeente Asse van 14 december 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 zestien oktober 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 

 


