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 nr. 118 969 van 17 februari 2014 

in de zaak RvV X 

 

 

 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 Kameroense nationaliteit te zijn, handelend in eigen 

naam en als wettelijk vertegenwoordiger van X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 

21 mei 2013 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

15 april 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel tot terugbrenging en van 

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

Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 20 en bijlage 38). 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 13 januari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 februari 

2014. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. DRIESEN, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 30 oktober 2012 werd voor de minderjarige Nederlandse zoon van verzoekster een aanvraag tot 

afgifte van een verklaring van inschrijving als houder van voldoende bestaansmiddelen ingediend. 

 

1.2. Verzoekster diende op 30 oktober 2012, in functie van haar Nederlandse zoon, een aanvraag in tot 

afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie. 
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1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 15 april 2013, met betrekking tot de aanvraag tot afgifte van een verklaring 

van inschrijving aan J.D., de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

tot terugbrenging. 

 

Deze beslissingen, die op 19 april 2013 aan verzoekster – middels een bijlage 20 en een bijlage 38 – ter 

kennis werden gebracht, zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 51, § 2 tweede 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 voor een verklaring van inschrijving die op 30.10.2012 werd ingediend door: Naam: [D.J.], 

Nationaliteit: Nederland ; [...] 

 

om de volgende reden geweigerd : 

 

Reden van de beslissing (2): 

 

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

als burger van de Unie: 

Voor het minderjarig kind werd op 30.10.2012 een aanvraag ingediend als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen (art. 50§2,4° van het KB van 08.10.1981). Als staving voor deze aanvraag werden tal 

van documenten voorgelegd waaronder: drie loonfiches (ISS Belgium N.V. okt, nov en dec. 2012) van 

de moeder van het kind, mevr. [M.E.D.V.], een bewijs van aansluiting bij de CM voor het kind en de 

moeder (dd. 29.01.2013) en een gelegaliseerde toestemming van de vader ([D.E.]) voor het verblijf in 

België bij de moeder. 

Op basis van het geheel van de documenten in het dossier kan niet worden vastgesteld dat de 

minderjarige aan de voorwaarden voldoet om het verblijfsrecht als beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen overeenkomstig art. 40, §4, eerste lid, 2° en tweede lid van de wet van 15.12.1980 en 

art. 50, §2, 4° te kunnen genieten. De bestaansmiddelen die het kind ter beschikking heeft zijn 

onvoldoende om te kunnen aanvaarden overeenkomstig bovenstaand wetsartikel. Het is de bedoeling 

dat een beschikker van bestaansmiddelen aantoont over voldoende bestaansmiddelen te beschikken 

om te kunnen voorkomen ten laste te vallen van het sociale bijstandstelsel. De bedoelde 

bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand 

kan worden verleend. Op basis van de aangeleverde loonstroken kan dit niet vastgesteld worden. 

Daarenboven dient opgemerkt te worden dat bij de beoordeling van de bestaansmiddelen rekening dient 

gehouden te worden met de persoonlijke situatie van betrokkene, waaronder de aard en regelmaat van 

de bestaansmiddelen, alsook de gezinssituatie. Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat mevr. 

[M.E.D.] nog een zoon [Y.A.J.M.] ten laste heeft. Concreet wil dit dus zeggen dat haar inkomen eigenlijk 

het verblijf van drie personen zou moeten kunnen bekostigen. Het inkomen is al niet toereikend voor 2 

personen, dus vandaar dat het zeker ontoereikend is voor drie personen. 

 

Een verblijf van meer dan drie maanden kan aan het minderjarig kind niet worden toegekend. 

Aan de betrokkene wordt een bevel tot terugbrenging gegeven binnen de dertig dagen.” 

 

In de bijlage 38 die verzoekster op 19 april 2013 werd ter hand gesteld is verder volgende motivering 

opgenomen met betrekking tot het bevel tot terugbrenging:  

 

“Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

 

In uitvoering van de beslissing van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft of van zijn gemachtigde, 

wordt aan [M.E.D.V.] […] onderdaan van Kameroen […] bevel gegeven om de genaamde [D.J.] […] van 

Nederlandse nationaliteit, […] binnen dertig dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar hij gekomen 

is of alwaar hij legaal kan binnenkomen en verblijven. 

 

REDEN VAN DE MAATREGEL 

 

ZIE VOORZIJDE BIJLAGE 20” 

 

Deze beslissingen vormen de eerste en de tweede bestreden beslissing. 
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Aan verzoekster werd op 19 april 2013 ook de door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding op 15 april 2013 genomen beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten ter 

kennis gebracht. Deze beslissing is gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 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 

aanvraag  van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie die op 30.10.2012 werd 

ingediend door: Naam: [M.E.D.V.], Nationaliteit: Kameroen; […] 

 

om de volgende reden geweigerd : 

 

Betrokkene deed 30.10.2012 een aanvraag in kader van gezinshereniging als ascendant, in functie van 

haar minderjarig Nederlands kind ([D.J.]). 

Het verblijfsrecht van het kind van betrokkene, in functie van wie zij de aanvraag indiende, werd 

geweigerd gezien er niet werd voldaan aan de voorwaarden van art. 40 §4 van de wet van 15.12.1980 

(beschikker van voldoende bestaansmiddelen). 

 

Hierdoor kan art. 40bis §2, 4° van de wet van 15.12.1980 geen toepassing vinden. 

Betrokkene kan immers haar kind niet meer komen vervoegen, gezien de minderjarige zelf het verblijfs-

recht niet kan genieten.” 

 

Dit is de derde bestreden beslissing.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de partijen om de kosten van het geding ten laste van de tegenpartij te 

leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1.1. Verweerder werpt op dat het beroep laattijdig werd ingesteld en bijgevolg onontvankelijk is. 

 

3.1.2. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissingen op 19 april 2013 aan verzoekster ter kennis 

werden gebracht en dat de beroepstermijn van dertig dagen dus vanaf 20 april 2013 begint te lopen. 

Aangezien de dertigste dag van deze termijn in casu een zondag is, wordt de vervaldag overeenkomstig 

artikel 39/57, § 2, 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 Vreemdelingen-

wet) verplaatst naar de eerstvolgende werkdag, te weten dinsdag 21 mei 2013, nu maandag 20 mei 

2013 een wettelijke feestdag is.   

 

Het op 21 mei 2013 ingestelde beroep werd derhalve tijdig ingediend. 

 

De eerste exceptie wordt verworpen. 

 

3.2.1. In een tweede exceptie werpt verweerder op dat verzoekster geen belang heeft bij de 

nietigverklaring van de beslissing tot afgifte van een bevel tot terugbrenging. Hij stelt dat hij, ingevolge 

artikel 7 van de Vreemdelingenwet, in casu verplicht is om een beslissing tot afgifte van een bevel tot 

terugbrenging te nemen en dus niet over enige discretionaire bevoegdheid beschikt. Hij zet uiteen dat 

hij, gelet op voormelde wetsbepaling, bij een eventuele vernietiging van het bestreden bevel tot 

terugbrenging, gelet op het feit dat verzoeksters zoon niet legaal in het Rijk verblijft, niet anders vermag 

dan opnieuw over te gaan tot de afgifte van een bevel tot terugbrenging.  

 

3.2.2. De Raad merkt op dat verzoekster aanvoert dat verweerder verkeerdelijk oordeelde dat haar zoon 

geen recht op verblijf kan laten gelden, zodat niet zonder een onderzoek van de middelen kan worden 

besloten dat vaststaat dat artikel 7 van de Vreemdelingenwet in casu toepasbaar is.  

 

Er kan niet zonder meer gesteld worden dat verzoekster geen belang heeft bij de nietigverklaring van de 

beslissing tot afgifte van een bevel tot terugbrenging. 
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Ook de tweede exceptie wordt verworpen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel 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), van de materiële motiveringsplicht en van artikel 52, § 4, vijfde lid van het koninklijk besluit 

van 8 oktober 1981 betreffende toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 8 oktober 1981). 

 

Zij verschaft de volgende toelichting: 

 

“Dat de bestreden beslissing het volgende stelt: 

 

"aan de betrokkene wordt bevel tot terugbrenging gegeven binnen de dertig dagen”. 

 

Er wordt geen wettelijke basis aangegeven waarop het bevel steunt. Er wordt geen enkele motivering 

gegeven voor het bevel. De beslissing geeft enkel de wettelijke basis aan en somt de motieven op 

waarom het verblijf geweigerd wordt, maar geeft dit niet aan voor het bevel. 

 

Het bevel vereist een eigen wettelijke basis en een eigen motivering. Dat het bevel zelf enkel verwijst 

naar de bijlage 20. 

 

Artikel 51, §2, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit houdt een discretionaire en geen gebonden 

bevoegdheid in in hoofde van de Belgische staat. De verder geciteerde rechtspraak welke naar analogie 

dient te worden toegepast, maakt dit duidelijk. 

 

Ook in de akte van kennisgeving wordt geen wettelijke basis noch motivering voor het bevel gegeven. 

Verzoeker verwijst naar het arrest nr. 64 084 van 28 juni 2011 van de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen waarin eveneens geoordeeld werd over een bijlage 20 met bevel, zoals in casu. 

 

De RVV vernietigde in het arrest van 28 juni 2011 de beslissing in haar geheel. Het arrest geeft 

volgende motivering, waarbij verzoeker zich volledig aansluit: 

 

"...De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62 van de vreemdelingenwet, 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat 

kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid ertoe in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een 'afdoende' wijze. 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerende motief aangeven op grond waarvan zij is 

genomen. 

In casu meent verzoeker dat in de bestreden beslissing niet werd gemotiveerd omtrent het bevel om het 

grondgebied te verlaten terwijl aan verweerder de mogelijkheid wordt gelaten de weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden desgevallend met bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis te 

brengen. De woordkeuze desgevallend wijst op een keuzemogelijkheid, welke keuze moet worden 

gemotiveerd. In de bestreden beslissing wordt toepassing gemaakt van artikel 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 (hierna verkort het vreemdelingenbesluit). Dit artikel 

luidt als volgt: 

"Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken." 

 

Uit lezing van voornoemd artikel blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid in geval dat het recht op verblijf niet wordt erkend, beschikt over de keuze al dan niet een 

bevel om het grondgebied te verlaten te incorporeren in de beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden. Nergens blijkt dat het de bedoeling is geweest van de wetgever om de minister of 
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zijn gemachtigde te binden om in bepaalde gevallen een bevel om het grondgebied af te leveren. Aldus 

laat de toepasselijke regelgeving door het gebruik van de bewoording desgevallend de vrijheid aan het 

bestuur om al dan niet een bevel om het grondgebied te verlaten te incorporeren in de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Deze keuzevrijheid wijst op een ruime discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid waarover verweerder beschikt. 

De Raad van State oordeelde onder meer in een arrest van 7 juni 2007 (RvS 7 juni 2007, nr. 171.887, 

De Schepper) dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven moeten bestaan 

met een voldoende feitelijke grondslag en dat de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van een 

administratieve overheid onder meer wordt beperkt door het motiveringsbeginsel. 

Ook in de rechtsleer wordt deze zienswijze gevolgd: "Hoe groter de discretionaire bevoegdheid van het 

bestuur, hoe strenger de motiveringsplicht wordt opgevat. De omvang van de motiveringsplicht is dus 

evenredig met de omvang van de discretionaire bevoegdheid waarover de overheid beschikt. Wanneer 

de toepasselijke regelgeving aan het bestuur de vrijheid laat om al dan niet een beslissing te nemen, of 

de keuze laat tussen verschillende mogelijke beslissing, is het bestuur verplicht zijn keuze te 

verantwoorden. Ook bij de invulling van vage normen, zal een uitgebreider motivering noodzakelijk zijn. 

De precieze, concrete motieven moeten uitdrukkelijk en nauwkeurig worden vermeld. 

Een discretionaire bevoegdheid ontslaat de overheid dus geenszins van de verplichting tot formele 

motivering, wel integendeel. In dat geval dringt de motiveringsplicht zich nog meer op als niet te 

verwaarlozen waarborg en zelfs de enige waarborg tegen willekeur." (I. OPDEBEEKen A. COOLSAET, 

administratieve rechtsbibliotheek - algemene reeks, VII, formele motivering van bestuurshandelingen, 

Brugge, Die Keure, 1999, 149, nr. 185.) 

Uit lezing van de bestreden beslissing blijkt dat geen enkele motivering werd gegeven waarom 

verweerder heeft gekozen om bij de weigering van verblijf van meer dan drie maanden een bevel om 

het grondgebied te verlaten te incorporeren. De bestreden beslissing stelt verzoeker niet in staat na te 

gaan op basis van welke overwegingen verweerder heeft beslist aan verzoeker een bevel om het 

grondgebied te verlaten te betekenen. 

Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht wordt aannemelijk gemaakt. 

Het middel van verzoeker is in de voorgaand aangegeven mate gegrond. 

 

De bestreden beslissing betreft een beslissing waarvan de Raad van State geoordeeld heeft dat er 

slechts één beslissing (bijlage 20) met één motivering werd genomen (RvS 28 juni 2010, nr. 205.924). 

Uit het voorgaande volgt dat verzoeker aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een schending 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht. 

Aangezien de weigering van verblijf van meer dan drie maanden en het bevel om het grondgebied te 

verlaten beide één beslissing betreffen met één motivering dient de beslissing in zijn geheel te worden 

vernietigd." 

 

De Belgische Staat tekende cassatieberoep aan tegen dit arrest van de RVV bij de Raad van State. 

 

In het arrest nr. 220.340 van 19 juli 2012 verwerpt de Raad van State het cassatieberoep met volgende 

motivering, waarbij verzoeker zich aansluit en die van toepassing is in onderhavige zaak. 

 

"Beoordeling 

 

6.1. Het middel heeft betrekking op de vraag of de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid een 

gebonden bevoegdheid had om het aanvankelijk bestreden bevel om het grondgebied te verlaten te 

geven. De verzoekende partij stelt van wel terwijl de verweerder het in het bestreden arrest 

weergegeven standpunt bijtreedt dat het om een discretionaire bevoegdheid gaat. 

 

6.2. Artikel 52, § 4, vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit luidde op het ogenblik van de aanvankelijk 

bestreden beslissing als volgt: 

"Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.". 

Anders dan de verzoekende partij voorhoudt, kan uit die bewoordingen geen verplichting worden 

afgeleid om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. Het woord "desgevallend" wijst 

integendeel op een mogelijkheid en betekent juist niet dat in ieder geval een bevel zou moeten worden 

gegeven. De verzoekende partij verwijst nog naar het model van bijlage 20 bij het Vreemdelingenbesluit, 

dat als opschrift draagt "beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 
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het grondgebied te verlaten". De verwijzing naar de voetnoot "de onnodige vermelding doorhalen" staat 

onmiddellijk na dit opschrift en kan dus voor alle in bijlage 20 vermelde gevallen gelden. Uit die voetnoot 

kan alleszins niet worden afgeleid dat in de in artikel 52, § 4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit 

bedoelde gevallen steeds een bevel om het grondgebied te verlaten zou moeten worden gegeven. 

...De interpretatie die de verzoekende partij aan artikel 54, § 4, vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit 

geeft is in strijd met de tekst van die bepaling zelf. 

 

6.3. Verder luidt artikel 7, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, waarop het bevel om het grondgebied te 

verlaten dat tot het bestreden arrest heeft geleid was gesteund, 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 voor een bepaalde 

datum te verlaten : 

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

(...)". 

Met het gebruik van het woord "kan" in die bepaling wordt de mogelijkheid aan de bevoegde 

staatssecretaris gegeven om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven, zonder dat er sprake 

is van een verplichting. Er mag overigens geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd met een 

aantal verdragsrechtelijke bepalingen zou zijn, zoals artikel 3 van het EVRM. Derhalve is er geen sprake 

van een gebonden bevoegdheid. 

De minister of zijn gemachtigde beslist naar luid van artikel 54, § 4, vijfde lid, van het Vreemdelingen-

besluit om het recht op verblijf van het familielid van de burger van de Unie niet te erkennen en hij 

beslist "desgevallend" een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. Zelfs los van het gebruik van 

het woord "desgevallend" kan artikel 54, § 4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit als lagere norm 

geen gebonden karakter geven aan de in artikel 7, eerste lid, van de Vreemdelingenwet vastgelegde 

bevoegdheid om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. Het enige middel is in die mate 

ongegrond. 

 

6.4. Uit het voorgaande volgt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet op onwettige wijze heeft 

geoordeeld dat de formele motiveringsplicht met de aanvankelijk bestreden beslissing was geschonden 

omdat die beslissing geen motivering bevatte voor het geven van het bevel om het grondgebied te 

verlaten. Het enige middel is ook in die mate ongegrond." 

 

De beslissing in haar geheel dient bijgevolg vernietigd te worden.” 

 

4.1.2. De Raad stelt vast dat in de aan verzoekster betekende bijlage 20 wordt gesteld dat aan 

verzoekster een bevel tot terugbrenging wordt gegeven, doch dat nergens in dit document wordt 

toegelicht wat de juridische grondslag is van dit bevel tot terugbrenging en dat in deze akte evenmin 

wordt vermeld op welke precieze feitelijke vaststelling de afgifte van dit bevel tot terugbrenging is 

gebaseerd.  

 

Ook in de bijlage 38 die verzoekster op 19 april 2013 werd betekend kan niet worden gelezen wat de 

specifieke juridische grond is voor de afgifte van een bevel tot terugbrenging. Er wordt enkel vermeld dat 

toepassing werd gemaakt van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. Deze bepaling 

luidt als volgt:  

 

“Behoudens bijzondere beslissing van de Minister of zijn gemachtigde, mag geen bevel om het 

grondgebied te verlaten worden afgegeven aan een vreemdeling die minder dan achttien jaar oud is of 

die volgens zijn personeel statuut minderjarig is. 

 

Dat bevel om het grondgebied te verlaten wordt vervangen door een bevel tot terugbrenging 

overeenkomstig het model van bijlage 38.” 

 

Dit artikel bepaalt derhalve enkel dat een bevel om het grondgebied te verlaten in regel niet kan worden 

afgegeven aan een minderjarige vreemdeling en dient te worden vervangen door een bevel tot terug-

brenging. Een verwijzing naar dit artikel laat niet toe te begrijpen op welke juridische basis de beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – die diende te worden omgezet in een bevel 

tot terugbrenging – werd genomen. 

 

Ook wat betreft de feitelijke vaststellingen die aan de basis liggen van de afgifte van het bevel tot 

terugbrenging wordt in de bijlage 38 niets vermeld. Er wordt slechts verwezen naar de motivering die is 
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opgenomen in de bijlage 20. De motivering in dit document verduidelijkt evenwel alleen waarom een 

verblijfsaanvraag van verzoeksters zoon niet wordt ingewilligd. 

 

Er dient dan ook te worden geconcludeerd dat – ondanks het feit dat verweerder meent gebruik te 

moeten maken van twee documenten om verzoekster in kennis te stellen van zijn beslissing tot afgifte 

van een bevel tot terugbrenging met betrekking tot J.D. – een motivering in rechte en in feite wat betreft 

het bevel tot terugbrenging ontbreekt. 

 

In zijn nota met opmerkingen ontkent verweerder niet dat een formele motivering inzake het bestreden 

bevel tot terugbrenging ontbreekt. Hij werpt daarentegen op dat een dergelijke formele motivering niet 

vereist is daar zijn beslissing tot afgifte van een bevel tot terugbrenging berust op de eenvoudige 

vaststelling van de onregelmatige verblijfssituatie van een vreemdeling en hij stelt dat hij over geen 

beoordelingsmarge beschikt. Zijn betoog, als zou de formele motiveringsplicht niet van toepassing zijn 

met betrekking tot beslissingen die gebaseerd zijn op een “eenvoudige vaststelling”, vindt evenwel geen 

steun in de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 en verweerder laat ook na enige wetsbepaling 

waarin zijn standpunt wel steun zou vinden aan te brengen. 

 

In de mate dat verweerder in zijn nota met opmerkingen verder verwijst naar het arrest van de Raad van 

State nr. 193.380 van 18 mei 2009 moet worden geduid dat het gegeven dat de Raad van State 

oordeelde dat een bevel dat een beslissing tot weigering van verblijf vergezelt niet moet worden 

gemotiveerd op een wijze die toelaat na te gaan of het bestuur een belangenafweging in het raam van 

artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 

doorvoerde niet impliceert dat de motieven in rechte en in feite waarop dit bevel is gebaseerd niet 

dienen te worden vermeld. De Raad wijst er in dit verband op dat artikel 8 van de Vreemdelingenwet 

verweerder zelfs expliciet de verplichting oplegt om de bepaling van artikel 7 van dezelfde wet die werd 

toegepast te vermelden.   

 

Aangezien niet is aangegeven op basis van welke de rechtsgrond het bevel tot terugbrenging werd 

gegeven kan ook niet worden vastgesteld of de bewering van verweerder dat hij deze beslissing nam 

ingevolge een gebonden bevoegdheid correct is. Zijn uiteenzetting dat hij in bepaalde gevallen verplicht 

is om over te gaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is dan ook niet dienstig. 

Het feit dat een bestuur een beslissing neemt ingevolge een gebonden bevoegdheid stelt dit bestuur 

trouwens geenszins vrij van de wettelijke verplichting om de juridische en de feitelijke grondslag van 

deze beslissing te vermelden.    

 

Verzoekster kan worden gevolgd in haar standpunt dat de beslissing beslissing tot afgifte van een bevel 

tot terugbrenging niet formeel is gemotiveerd en dat bijgevolg de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991, die voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat 

de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn, zijn geschonden. 

 

Het gegeven dat het in voorliggende zaak bestreden bevel tot terugbrenging dient te worden vernietigd 

leidt evenwel niet tot de vaststelling dat hierdoor ook de andere aangevochten beslissingen met een 

gebrek zijn behept en dienen te worden vernietigd. In zoverre verzoekster in haar betoog in dit verband 

citeert uit een arrest van de Raad waarbij wordt verwezen naar het arrest van de Raad van State van 28 

juni 2010 met nr. 205.924 moet worden gesteld dat voormeld rechtscollege reeds benadrukte dat “[d]e 

verwijzing naar het arrest van de Raad van State nr. 205.924 van 28 juni 2010 […] niet dienstig [is] 

omdat daarin de beoordeling van een motivering aan de orde was waarop echter niet op algemene wijze 

kan worden afgeleid dat alle beslissingen die een beslissing tot  verwijdering bevatten één en 

ondeelbaar zouden zijn.” (RvS 23 december 2013, nr. 10.181 (c)). 

 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien een aangevoerd middel tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing tot afgifte van een 

bevel tot terugbrenging leidt, is er geen noodzaak tot onderzoek van de overige in het onderzochte 

middel aangehaalde bepalingen of beginselen met betrekking tot dit bevel tot terugbrenging (RvS 18 

december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

4.2.1. In een tweede middel voert verzoekster, inzake de beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden die werd genomen met betrekking tot de aanvraag tot afgifte van een verklaring van 
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inschrijving aan J.D., de schending aan van artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet en van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

Haar betoog luidt als volgt: 

 

“Dat de bestreden beslissing stelt dat het inkomen van verzoekster ontoereikend is om niet ten laste te 

vallen van het sociale bijstands[s]telsel. 

 

Dat gedaagde echter niet vermeld[t] welke bedrag gedaagde dan vooropstelt om niet ten laste van het 

sociale bijstand[s]stelsel. Dat het voor verzoekers in zijn geheel onduidelijk is waarom het inkomen 

ontoereikend zou zijn daar niet eens kan worden nagegaan welke bedragen gedaagde in rekening 

brengt en welke niet. Zo dient men ook rekening te houden met het alimentatiegeld alsmede de 

kinderbijslag welke eveneens deel uitmaken van het inkomen van verzoekster en dus ook verzoeker. 

 

Men dient uiteraard ook rekening te houden met de minderjarige leeftijd van verzoeker die geen huur 

moet betalen, geen voedsel dient te kopen etc. Dat bezwaarlijk kan gesteld worden dat verzoeker dient 

[te] beschikken over een groot inkomen. 

 

Dat bovendien verzoekers tot op heden nooit beroep hebben gedaan op het sociale bijstand[s]stelsel 

hoewel zij reeds lang in dezelfde situatie verkeren. 

 

De motivering van de bestreden beslissing is dan ook niet afdoende daar geenszins kan worden 

afgeleid met welke bedragen gedaagde rekening houdt. 

 

De motivering is eveneens niet afdoende omdat men de minderjarige leeftijd van verzoeker en de 

gevolgen hiervan niet in rekening brengt.” 

 

4.2.2. De Raad merkt op dat hij bij de beoordeling van de vraag of de materiële motiveringsplicht werd 

gerespecteerd niet bevoegd is zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad vermag bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht echter wel na te gaan of deze 

overheid bij het nemen van een beslissing is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954).  

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht moet in casu worden onderzocht in het 

raam van de toepassing van artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet. 

 

 Artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 4. Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te 

verblijven indien hij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde vervult en hij : 

 

1° hetzij in het Rijk werknemer of zelfstandige is of het Rijk binnenkomt om werk te zoeken, zolang hij 

kan bewijzen dat hij nog werk zoekt en een reële kans maakt om te worden aangesteld; 

2° hetzij voor zichzelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn 

verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk, en over een verzekering beschikt die 

de ziektekosten in het Rijk volledig dekt; 

3° hetzij is ingeschreven aan een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling om er 

als hoofdbezigheid een studie, daaronder begrepen een beroepsopleiding, te volgen en indien hij 

beschikt over een verzekering die de ziektekosten in het Rijk volledig dekt, en hij door middel van een 

verklaring of van een gelijkwaardig middel van zijn keuze de zekerheid verschaft dat hij over voldoende 

middelen van bestaan beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

 

De in het eerste lid, 2° en 3°, bedoelde bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan het 

inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. In het kader van de evaluatie van 

de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie, 

waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van diens inkomsten en met 

het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. 
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De Koning bepaalt de gevallen waarbij de burger van de Unie geacht wordt de voorwaarde van 

voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in het eerste lid, 2°, te vervullen.” 

 

Verweerder heeft in de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden die met 

betrekking tot de verblijfsaanvraag van J.D. werd genomen aangegeven dat deze minderjarige 

Nederlander niet aantoonde over bestaansmiddelen te beschikken die minstens gelijk zijn aan het 

inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. Hij heeft hierbij – zonder evenwel 

in zijn beslissing te duiden welke precieze bedragen hij in aanmerking nam – uiteengezet dat uit de door 

verzoekster aangeleverde loonstroken niet blijkt dat J.D. voldoende bestaansmiddelen ter beschikking 

heeft.  

 

Uit een administratieve nota in het administratief dossier blijkt dat verweerder bij de beoordeling van het 

loon van verzoekster is uitgegaan van het feit dat haar loon in de maanden oktober tot en met december 

2012 respectievelijk 883,93, 868,92 en 710,90 euro bedroeg. Uit de in het administratief dossier 

opgenomen loonfiches blijkt evenwel dat verzoekster een veel hoger loon ontving tijdens deze maanden 

en dat verweerder geen rekening heeft gehouden met het feit dat verzoekster maandelijks ook een 

voorschot (respectievelijk ten bedrage van 547,53, 500,24 en 513,88 euro) op haar loon werd uitbetaald. 

Uit de door verzoekster aangebrachte stukken kan dus worden afgeleid dat zij een gemiddeld netto-

maandloon ontvangt dat hoger is dan 1300 euro per maand. 

 

Verweerder is derhalve uitgegaan van een incorrecte feitenvinding. 

 

De Raad moet daarnaast toelichten dat artikel 3, 4° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht 

op maatschappelijke integratie (hierna: de wet van 26 mei 2002) bepaalt dat de bestaansmiddelen van 

een persoon dienen te worden berekend “overeenkomstig de bepalingen van titel II, hoofdstuk II” van 

dezelfde wet.  

 

Het artikel 16, dat is opgenomen in titel II, hoofdstuk II van de wet van 26 mei 2002, luidt als volgt: 

 

“§ 1. Onverminderd de toepassing van het bepaalde in § 2, komen alle bestaansmiddelen in aanmerking 

van welke aard en oorsprong ook, waarover de aanvrager beschikt, met inbegrip van alle uitkeringen 

krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving. Kunnen eveneens in aanmerking worden 

genomen binnen de perken bepaald door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 

Ministerraad, de bestaansmiddelen van de personen met wie de aanvrager samenwoont. 

 

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de modaliteiten van het 

onderzoek naar de bestaansmiddelen en stelt de regels vast van de berekening van die middelen. 

 

§ 2. De Koning kan bij besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de inkomsten aanduiden die, 

hetzij voor het geheel, hetzij gedeeltelijk, niet in aanmerking komen bij het berekenen van de bestaans-

middelen.” 

 

Artikel 34 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het 

recht op maatschappelijke integratie stelt voorts: 

 

“§ 1. In geval de aanvrager gehuwd is en onder hetzelfde dak woont, of een feitelijk gezin vormt, met 

een persoon die geen aanspraak maakt op het genot van de wet, moet het gedeelte van de 

bestaansmiddelen van die persoon in aanmerking genomen worden, dat het bedrag overschrijdt van het 

leefloon bepaald voor de categorie van begunstigden bedoeld bij artikel 14, § 1, 1°, van de wet. 

 

Twee personen die als koppel samenleven vormen een feitelijk gezin. 

 

§ 2. In geval de aanvrager samenwoont met één of meer meerderjarige ascendenten en/of 

descendenten van de eerste graad, kan het gedeelte van de bestaansmiddelen van ieder van die 

personen dat het bij artikel 14, § 1, 1°, van de wet bepaalde bedrag te boven gaat, geheel of gedeeltelijk 

in aanmerking genomen worden; bij de toepassing van deze bepaling moet aan de aanvrager en zijn 

meerderjarige ascendenten en/of descendenten van de eerste graad fictief het bij artikel 14, § 1, 1°, van 

de wet bepaalde bedrag toegekend worden. 

 

§ 3. In de andere gevallen van samenwonen met personen die geen aanspraak maken op het genot van 

de wet worden de bestaansmiddelen van die personen niet in aanmerking genomen.  
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§ 4. Indien de aanvrager gerechtigd is op een leefloon bedoeld in artikel 14, § 1, eerste lid, 3°, van de 

wet worden alle bestaansmiddelen van de echtgenoot of levenspartner in aanmerking genomen. Deze 

inkomsten worden berekend overeenkomstig de bepalingen van titel II, hoofdstuk II van de wet.”   

 

Bij het beoordelen van de vraag of verzoekster beschikt over voldoende bestaansmiddelen moet in 

voorliggende zaak derhalve rekening worden gehouden met het bedrag aan leefloon dat wordt uitge-

keerd aan een gezin met minstens één minderjarig ongehuwd kind ten laste en dat is bepaald in artikel 

14, § 1, eerste lid, 3° van de wet van 26 mei 2002. Het leefloon bedoeld in voormelde wetsbepaling 

bedroeg op het ogenblik dat de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden werd genomen 1068,45 euro. Aangezien verzoekster een inkomen aantoonde dat ruim boven 

dit bedrag ligt kan slechts worden vastgesteld dat het standpunt van verweerder dat het door 

verzoekster aangetoonde inkomen niet minstens gelijk is aan “het inkomstenniveau onder hetwelk 

sociale bijstand kan worden verleend” geen steun vindt in de stukken van het administratief dossier en is 

zijn conclusie dat het aangetoonde inkomen in ieder geval “ontoereikend is voor drie personen” kennelijk 

onredelijk. 

 

Verzoekster houdt terecht voor dat er in casu sprake is van een miskenning van de materiële 

motiveringsplicht en een schending van artikel 40, § 4 van de Vreemdelingenwet.  

 

Het tweede middel is gegrond 

 

4.3. Aangezien de derde bestreden beslissing verwijst naar de eerste bestreden beslissing en gelet op 

de vaststelling dat de eerste bestreden beslissing dient te worden vernietigd, moet ook de derde 

bestreden beslissing worden vernietigd. 

 

Verzoekster heeft gegronde middelen aangevoerd die leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1  

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 15 april 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel tot terugbrenging wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 15 april 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien februari tweeduizend veertien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


