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 nr. 120 826 van 18 maart 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door de burgemeester. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 26 juni 2013 heeft 

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

Antwerpen van 27 mei 2013 tot niet-inoverwegingneming van een aanvraag voor een toelating tot 

verblijf (bijlage 15ter). 

 

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’s met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 februari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 maart 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. LOOBUYCK, die loco advocaat S. MICHOLT verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn en geboren te zijn op 15 mei 1975. 

 

Op 27 mei 2013, met kennisgeving diezelfde dag, neemt de burgemeester van de stad Antwerpen de 

beslissing tot niet-inoverwegingname van een aanvraag voor een toelating tot verblijf. Dit is de 

bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Gelet op artikel 12bis, §§ 3, 3bis of 4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 26, § 1. derde lid 

of artikel 26/1, §1, derde lid van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

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

Naam: K. (...)  

Voornaam: M. (...)  
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Nationaliteit: Marokko  

Geboortedatum: (...)  

Geboorteplaats: Beni Oulichek (Marokko) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (...) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (...) (Antwerpen) 

heeft zich op 23/05/2012 aangeboden bij het gemeentebestuur om een aanvraag tot verblijf in te dienen, 

in toepassing van de artikelen 10 en 12 bis, § 1 tweede lid van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

Deze aanvraag wordt niet in overweging genomen en wordt niet doorgegeven aan de Minister of zijn 

gemachtigde, omdat de vreemdeling om zijn aanvraag te staven niet alle documenten bedoeld in de 

artikelen 10, §§ 1 tot 3, en 12bis,§§ 1 en 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, overlegt, namelijk: 

Betrokkene legt niet alle in artikel 12bis, §2 van de wet van 15.12,1980 bedoelde bewijzen voor: een 

bewijs van goed gedrag en zeden.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De raadsman van de Belgische Staat vraagt in zijn nota dat zijn cliënt buiten de zaak wordt gesteld 

nu de bestreden beslissing genomen werd door de stad Antwerpen, en de verzoekende partij in haar 

verzoekschrift de stad Antwerpen als verwerende partij aanduidt. 

 

In casu blijkt uit het administratief dossier dat de bestreden beslissing een beslissing tot niet-

inoverwegingname van een aanvraag voor een toelating tot verblijf (bijlage 15ter) betreft, genomen op 

grond van de artikelen 10 en 12bis 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), door de burgemeester van de stad Antwerpen.  

 

Uit het dossier blijkt tevens dat op 30 juli 2013 een brief werd verstuurd naar de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding met als mededeling dat de 

Belgische Staat op 3 juli 2013 en 11 juli 2013, bij wijze van brief met de vraag een nota en administratief 

dossier over te maken, verkeerdelijk als verwerende partij werd aangeduid, zodat aan deze brieven 

geen gevolgen dient te worden gegeven. Vervolgens werd enkel de stad Antwerpen, bij beschikking van 

de voorzitter van 27 september 2013, opgeroepen voor de terechtzitting.  

 

Bijgevolg is enkel de stad Antwerpen verwerende partij in deze zaak. 

 

2.2. Waar de verzoekende partij in het beschikkend gedeelte van haar verzoekschrift vraagt “kosten als 

naar recht” en de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partij te 

leggen, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij het voordeel van de kosteloze rechtspleging 

geniet, zodat aan geen van de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het 

beroep is immers kosteloos. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 12bis van de 

vreemdelingenwet, van artikel 26/1 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 konink-

lijk besluit van 8 oktober 1981) en van de motiveringsplicht. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden 

die ten grondslag liggen aan die beslissing, en dat de gegeven motivering afdoende dient te zijn. 

Dat art 12bis § 4 van de Vreemdelingenwet als volgt luidt: 

“§ 4. In de gevallen bedoeld in § 1, tweede lid, 3°, wanneer de vreemdeling bedoeld in § 1 zich aanbiedt 

bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats en verklaart dat hij zich bevindt in een van de in artikel 10 

bedoelde gevallen, moet het gemeentebestuur zich onverwijld vergewissen van de ontvankelijkheid van 

de aanvraag bij de minister of zijn gemachtigde. Wanneer deze van oordeel is dat de vreemdeling 

voldoet aan de voorwaarden van § 1, tweede lid, 3°, wordt dit medegedeeld aan het gemeentebestuur, 
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dat de vreemdeling inschrijft in het vreemdelingenregister en hem in het bezit stelt van een document 

waaruit blijkt dat de aanvraag werd ingediend en van een document waaruit blijkt dat hij in het 

vreemdelingenregister werd ingeschreven. 

De beoordeling van de medische situatie die in voorkomend geval ingeroepen wordt door de 

vreemdeling, gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister 

of zijn gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Hij kan zonodig de vreemdeling onderzoeken 

en een bijkomend advies inwinnen van deskundigen, aangeduid overeenkomstig artikel 9ter, § 2. 

De bepalingen van § 3, derde lid en vierde lid en van § 3bis zijn eveneens van toepassing. ’’ 

Dat gedaagde bij een aanvraag 12bis § 4 uit de lezing van de tekst de aanvraag zich onverwijld dient te 

vergewissen van de ontvankelijkheid van de aanvraag. Dit wil zeggen zij dient de aanvraag zonder 

aarzeling naar de VDZ in Brussel te zenden. 

Dat uit stuk 3 (het ontvangstbewijs) blijkt overduidelijk dat zij dit gedaan heeft. 

Dat evenwel gedaagde hierop terugkomt namelijk op 18.10.2012 en stelt dat de aanvraag gepaard dient 

te gaan met een visum quod non want verzoeker heeft gesteld zich te baseren op art. 12bis § 4 meer 

bepaald dat hij buitengewone omstandigheden aanvoert. 

Dat op 27.05.2013 gedaagde deze beslissing intrekt en thans stelt dat een beslissing bijlage 15ter op 

zijn plaats is. Zij verwijst naar 12bis §3, 3bis of 4 van de Vreemdelingenwet alsmede op art. 26/1 van de 

Vreemdelingenwet. 

Welnu hier stelt zich een eerste probleem. Art 12 bis bestaat uit drie mogelijke procedures welke dienen 

gevolgd te worden afhankelijk waar men zich bevindt op het ogenblik van de aanvraag en in welke 

situatie men zich verkeert. 

Dat het niet aan verzoeker is te bepalen welke van deze drie mogelijkheden gedaagde heeft toegepast 

in dit geval maar dat hij van mening is dat het om art 12bis § 4 gaat. 

Doordat gedaagde niet de juiste aanduiding geeft van het artikel in de wet is het voor gedaagde 

onmogelijk zich te vergewissen welke van de drie mogelijkheden gedaagde op hem van toepassing acht 

en bijkomend of in casu de juiste procedure gevolgd werd. 

Dat daarmee de formele motiveringsplicht geschonden werd. 

Maar er is meer, volgens verzoeker kan in onderhavig geval enkel artikel 12bis § 4 van toepassing zijn 

daar enkel deze paragraaf handelt over een aanvraag bij de verblijfplaats van een vreemdeling welke 

buitengewone omstandigheden aanvoert zoals verzoeker effectief heeft gedaan. Echter in art. 12bis § 4 

kan niet gelezen worden dat het gemeente bestuur enige beslissingsbevoegdheid zou hebben omtrent 

deze aanvraag. Immers deze dient de aanvraag enkel onverwijld over te maken aan de DVZ in Brussel 

hetgeen zij trouwens ook gedaan heeft. 

Dat art. 26/1 van het KB Vreemdelingen als volgt luidt: 

"§ 1. De vreemdeling die een verblijfsaanvraag indient bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats, in 

toepassing van de artikelen 10 en 12bis, § 1, tweede lid, 3°, van de wet, overlegt de volgende 

documenten om deze aanvraag te staven : 

1 ° een geldig paspoort; 

2° de bewijsdocumenten die betrekking hebben op de buitengewone omstandigheden, zoals 

gedefinieerd in artikel 12bis, § 1, tweede lid, 3 van de wet; 

3° de documenten die aantonen dat hij voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden. 

Indien de vreemdeling bij de indiening van zijn aanvraag alle vereiste documenten overlegt, stuurt de 

burgemeester of zijn gemachtigde onmiddellijk een kopie van de aanvraag naar de gemachtigde van de 

Minister, zodat de laatstgenoemde persoon de ontvankelijkheid ervan kan verifiëren. Met het oog op de 

eventuele inschrijving van de vreemdeling in het vreemdelingenregister laat de burgemeester of zijn 

gemachtigde tot een verblijfsonderzoek overgaan. 

Indien de vreemdeling bij de indiening van zijn aanvraag echter niet alle vereiste documenten overlegt, 

neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in overweging en betekent deze 

beslissing aan de vreemdeling, door middel van een document conform het model in de bijlage 15ter. 

Een kopie van dit document wordt onmiddellijk aan de Minister of zijn gemachtigde bezorgd. ” 

Verzoeker stelt echter dat het KB duidelijk contra legem handelt daar de wetgever nooit heeft voorzien 

in een tussenkomst van het gemeente bestuur bij dergelijke aanvraag en dit in tegenstelling tot art. 

12bis § 3 en 12 bis § 3bis van de Vreemdelingenwet waar de wetgever wel heeft voorzien in de 

tussenkomst van de gemeente namelijk door de afgifte van ontvangstbewijs. 

Dat de schending van art 12bis § 4 nog duidelijker wordt wanneer men nagaat dat verzoeker effectief 

een ontvangstbewijs heeft ontvangen van gedaagde welke uitdrukkelijk vermeldt dat de aanvraag naar 

DVZ Brussel wordt gezonden. 

Verzoeker stelt dan ook in hoofdorde dat het Gemeente bestuur onbevoegd is een beslissing 15ter te 

nemen daar art. 26/1 van het KB in strijd is met art. 12bis § 4 van de Vreemdelingenwet, minstens dat er 

geen enkele wettelijke basis bestaat voor de bevoegdheid van het gemeentebestuur om dergelijke 

beslissingen te nemen. In casu heeft de wetgever niet eens de mogelijkheid gegeven aan de Koning om 
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de verdere uitwerking van art 12bis § 4 van de Vreemdelingenwet te regelen zodat een delegatie van 

bevoegdheid aan het gemeentebestuur door de Koning onmogelijk is. Dat daarmee een schending van 

art 12bis § 4 is aangetoond. 

Ondergeschikt stelt verzoeker dat hij wel degelijk een ontvangstbewijs heeft ontvangen hetgeen 

betekent dat de DVZ Brussel diende te oordelen over de ontvankelijkheid van de aanvraag en dat zij 

bovendien gebonden is door de termijn vermeld in art 12bis § 3 (sic 12bis § 4 in fine) van de 

Vreemdelingenwet 

Dat deze termijn van zes maanden door het geknoei van gedaagde hopeloos verstreken is. 

Dat art 12bis § 4 wederom geschonden is. 

Dat er dan ook sprake is van een schending van de formele motiveringsplicht gezien de verkeerde 

aanduiding van het toegepaste artikel.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt in haar nota: 

 

“In een eerste en enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- Artikel 12bis van de Vreemdelingenwet; 

- Artikel 26/1 van het KB dd. 08.10.1981; 

- De motiveringsverplichting. 

In de uiteenzetting bij het enig middel verwijst de verzoekende partij tevens naar artikel 3 van de wet dd. 

29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat de burgemeester van 

Antwerpen niet zou hebben aangegeven op grond van welk artikel de bestreden beslissing werd 

genomen, zodat de verzoekende partij niet kon nagaan of de juiste procedure werd gevolgd. 

Voorts meent de verzoekende partij dat de burgemeester van Antwerpen de bestreden beslissing niet 

kon nemen, doch het dossier diende door te sturen aan de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

Betreffende de vermeende schending van artikel 2 van de Wet van 29.07.1991, laat de verwerende 

partij gelden dat bij lezing van de verzoekende partij haar inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin 

niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu 

bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de 

bestreden beslissing. 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat de 

verzoekende partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, 

Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan de verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde 

vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978- 79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan de verzoekende partij 

het genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafsweging 

te maken. 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

Deze vermeldingen laten de verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan 

werd besloten tot de niet-inoverwegingname van de aanvraag tot verblijfsmachtiging (bijlage 15ter) en 

maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de betrokken formele motiveringsverplichting 

wordt beoogd. 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 

De verzoekende partij haar uiteenzetting kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

verzoekende partij haar beschouwingen niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door 

haar geschonden geachte rechtsregels. 

Gelet op het voorgaande is de verwerende partij de mening toegedaan dat dit aspect van de 

verzoekende partij haar enig middel onontvankelijk, minstens ongegrond is. 
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In antwoord op de concrete kritiek van de verzoekende partij laat verweerder gelden dat de 

verzoekende partij haar beschouwingen niet kunnen worden aangenomen. 

De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: 

"Gelet op artikel 12bis, § 3, 3bis of 4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 26, § 1 derde lid 

of artikel 26/1, §1. derde lid' van hei Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

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

Naam: K. (...) 

Voornaam: M. (...) 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: (...) 

Geboorteplaats: Beni Oulichek (Marokko) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (...) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (...) (Antwerpen) 

heeft zich op 23/05/2012 aangeboden bij het gemeentebestuur om een aanvraag tot verblijf in te dienen, 

in toepassing van de artikelen 10 en 12 bis, § t, tweede lid van de wet van 15december 1980 

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

vreemdelingen. 

Deze aanvraag wordt niet in overweging genomen en wordt niet doorgegeven aan de Minister of zijn 

gemachtigde, omdat de vreemdeling om zijn aanvraag te staven met alle documenten bedoeld in de 

artikelen 10, §§ 1 tot 3, en 12bis,§§ 1 en 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, overlegt, namelijk: 

Betrokkene legt niet alle in artikel 12bis. §2 van de wet van 15.12.1980 bedoelde bewijzen voor: een 

bewijs van goed gedrag en zeden." 

Verweerder laat gelden dat uit de motieven van de bestreden beslissing afdoende blijkt dat rekening 

werd gehouden met de concrete situatie van de verzoekende partij. 

De verzoekende partij laat uitschijnen dat de bestreden beslissing niet afdoende zou zijn gemotiveerd, 

doordat in de bestreden beslissing niet uitdrukkelijk zou zijn gemotiveerd welke procedure ex artikel 

12bis van de Vreemdelingenwet zou zijn gevolgd. De verzoekende partij haar kritiek kan niet worden 

aangenomen. 

Artikel 12bis, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet stipuleert het volgende: 

"In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag echter indienen bij het gemeentebestuur van zijn 

verblijfplaats: 

1° indien hij al in een andere hoedanigheid toegelaten of gemachtigd werd tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk en indien hij voor het einde van deze toelating of machtiging alle in § 2 

bedoelde bewijzen overlegt; 

2° indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd, en indien dit wettelijk is vereist, 

hij beschikt over een geldig visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk of partnerschap in 

België, dit huwelijk of partnerschap effectief werd gesloten voor het einde van deze machtiging en hij 

voor het einde van deze machtiging alle in § 2 bedoelde bewijzen overlegt; 

3° indien hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn 

land om het op grond van artikel 2 vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger en alle in S 2 bedoelde bewijzen overmaakt evenals een bewijs van zijn 

identiteit; 

4° indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd en hij een minderjarig kind is als 

bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, tweede en derde streepje of hij de ouder is van een minderjarige 

erkende vluchteling of minderjarige die de subsidiaire bescherming geniet als bedoeld in artikel 10, § 1, 

eerste lid, 7°. " 

Gelet op het feit dat de verzoekende partij in haar inleidend verzoekschrift uitdrukkelijk erkent 

buitengewone omstandigheden te hebben aangevoerd bij haar aanvraag tot inschrijving, kan niet 

dienstig worden voorgehouden dat de verzoekende partij geen weet zou hebben van het feit dat haar 

aanvraag onder meer diende te worden beoordeeld op grond van artikel 12bis, §1, tweede lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet 

Terwijl de bestreden beslissing uitdrukkelijk stipuleert dat de aanvraag niet in overweging kon worden 

genomen, om de reden dat de verzoekende partij niet alle in artikel 12bis, §2 van de Vreemdelingenwet 

bedoelde bewijzen heeft voorgelegd. 

Artikel 12bis, §2 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

"§ 2. Indien de in § 1 bedoelde vreemdeling zijn aanvraag indient bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland, 

moeten samen met de aanvraag documenten worden overgelegd die aantonen dat hij voldoet aan de 

voorwaarden die worden bedoeld in artikel 10, §§ 1 tot 3, onder meer een medisch getuigschrift waaruit 



  

 

RvV X - Pagina 6 van 11 

blijkt dat hij niet lijdt aan een van de in de bijlage aan deze wet opgesomde ziekten, evenals, indien hij 

ouder is dan achttien jaar, een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document. " 

Verweerder laat gelden dat de verzoekende partij niet betwist dat zij haar aanvraag indiende bij het 

gemeentebestuur van haar verblijfplaats, zich beroepende op buitengewone omstandigheden die haar 

verhinderen terug te keren naar haar herkomstland om het op grond van artikel 2 vereiste visum te 

vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger aldaar. 

Evenwel werd door de burgemeester van de Stad Antwerpen vastgesteld dat door de verzoekende partij 

bij haar aanvraag geen bewijs van goed gedrag en zeden was gevoegd, hoewel dit uitdrukkelijk wordt 

voorgeschreven in artikel 12bis, §2 van de Vreemdelingenwet. Terwijl artikel 12bis, §1, tweede lid, 3° 

van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk voorschrijft dat de bewijzen uit §2 dienen te worden voorgelegd. 

Artikel 26/1 van het KB dd. 08.10.1981 stipuleert het volgende: 

"§ 1. De vreemdeling die een verblijfsaanvraag indient bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats, in 

toepassing van de artikelen 10 en 12bis, § 1, tweede lid, 3°, van de wet, overlegt de volgende 

documenten om deze aanvraag te staven : 

(...) 

Indien de vreemdeling bij de indiening van zijn aanvraag echter niet alle vereiste documenten overlegt 

neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in overweging en betekent deze 

beslissing aan de vreemdeling, door middel van een document conform het model in de bijlage 19ter. 

Een kopie van dit document wordt onmiddellijk aan de Minister of zijn gemachtigde bezorgd. " 

Gelet op het feit dat werd vastgesteld dat door de verzoekende partij niet alle vereiste documenten 

werden voorgelegd, heeft de burgemeester van de Stad Antwerpen geheel terecht geoordeeld dat de 

aanvraag niet in overweging kon worden genomen en dat deze beslissing aan de verzoekende partij 

diende te worden betekend, door middel van een document conform het model in de bijlage 15ter. De 

verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. 

De verzoekende partij is niet ernstig waar zij laat uitschijnen dat het KB dd. 08.10.1981 contra legem 

zou handelen, vermits artikel 12bis van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk handelt over de gevallen 

waarin aanvraag voor een toelating tot verblijf wordt ingediend bij het gemeentebestuur van de 

verblijfplaats. Aldus kan eenvoudigweg niet worden voorgehouden dat door de wetgever niet zou zijn 

voorzien in een tussenkomst van het gemeentebestuur. 

Verweerder merkt nog op dat de verzoekende partij niet dienstig kan voorhouden dat de termijn, 

waarbinnen de bestreden beslissing diende te worden genomen hopeloos verstreken zou zijn, gelet op 

het feit dat artikel 12bis van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt dat "de datum voor het indienen 

van de aanvraag is die waarop alle bewijzen, overeenkomstig artikel 30 van de wet van 16 juli 2004 

houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende 

dezelfde materie, worden overgelegd". 

Vermits tot op heden niet alle vereiste bewijsstukken door de verzoekende partij werden voorgelegd bij 

het gemeentebestuur, kan niet dienstig worden voorgehouden dat de termijn van zes maanden te 

rekenen vanaf het indienen van de aanvraag reeds verstreken zou zijn. 

De verzoekende partij maakt geheel ten onrechte gewag van een delegatie van de bevoegdheid van de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede-

bestrijding aan de burgemeester van de Stad Antwerpen, vermits door verweerder geenszins een 

beoordeling van de ontvankelijkheid gebeurde, in die zin dat geen beoordeling werd gemaakt van de 

door de verzoekende partij ingeroepen buitengewone omstandigheden. 

De verwerende partij merkt op dat de burgemeester van de Stad Antwerpen geheel terecht, en binnen 

de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat de aanvraag voor een toelating tot verblijf niet 

in overweging kon worden genomen (bijlage 15ter). 

De burgemeester van de Stad Antwerpen handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de verzoekende partij haar concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

De verzoekende partij kan niet dienstig anders voorhouden. 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.3. Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen, dat onder meer stelt dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, heeft tot doel de 

betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te 

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem 

verschaft. Het verplicht de 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. Het begrip “afdoende” 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend motief aan op grond 

waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de 
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juridische grondslag, met name de artikelen 10 en 12bis van de vreemdelingenwet en de artikelen 26 en 

26/1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, en naar het feit dat de aanvraag voor een toelating tot 

verblijf niet in overweging wordt genomen nu de verzoekende partij niet alle in de wet bedoelde bewijzen 

voorlegt, meer bepaald legt zij geen bewijs van goed gedrag en zeden voor. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overweging-

en of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit 

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

Uit haar betoog blijkt dat de verzoekende partij de formele motiveringsplicht geschonden acht omdat uit 

de bestreden beslissing niet zou blijken op grond van welke wettelijke bepaling(en) de beslissing werd 

genomen, meer bepaald omdat niet blijkt welke hypothese van artikel 12bis, §1 van de vreemdelingen-

wet werd toegepast, zodat zij niet kon nagaan of de verwerende partij handelde volgens de juiste 

procedure.  

 

Artikel 12bis, §1 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, moet zijn 

aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is voor 

zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. 

In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag echter indienen bij het gemeentebestuur van zijn 

verblijfplaats: 

1° indien hij al in een andere hoedanigheid toegelaten of gemachtigd werd tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk en indien hij vóór het einde van deze toelating of machtiging alle in § 2 

bedoelde bewijzen overlegt; 

2° indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd, en indien dit wettelijk is vereist, 

hij beschikt over een geldig visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk of partnerschap in 

België, dit huwelijk of partnerschap effectief werd gesloten vóór het einde van deze machtiging en hij 

vóór het einde van deze machtiging alle in § 2 bedoelde bewijzen overlegt; 

3° indien hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn 

land om het op grond van artikel 2 vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger en alle in § 2 bedoelde bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van zijn 

identiteit; 

4° indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd en hij een minderjarig kind is als 

bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, tweede en derde streepje of hij de ouder is van een minderjarige 

erkende vluchteling of minderjarige die de subsidiaire bescherming geniet als bedoeld in artikel 10, § 1, 

eerste lid, 7°.” 

 

Uit het middel blijkt echter dat de verzoekende partij weet op grond van welke bepalingen de bestreden 

beslissing werd genomen nu zij zelf aanvoert bij haar aanvraag om toelating tot verblijf buitengewone 

omstandigheden te hebben aangevoerd. Buitengewone omstandigheden vallen onder toepassing van 

artikel 12bis, §1, 3° van de Vreemdelingenwet nu enkel deze bepaling de mogelijkheid voorziet om, in 

het geval men zich in buitengewone omstandigheden bevindt die een terugkeer naar het land van 

herkomst verhinderen om van daaruit een visum aan te vragen, de aanvraag in te dienen bij het 

gemeentebestuur van de verblijfplaats in België. 

 

Voorts wordt niet betwist dat de verzoekende partij naliet een bewijs van goed gedrag en zeden voor te 

leggen. Dergelijk document moet voorgelegd worden in toepassing artikel 12bis, §2, eerste lid van de 

vreemdelingenwet. 
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De aanvraag van 23 mei 2012, gericht aan de burgemeester van de stad Antwerpen, heeft de hoofding 

“Verzoek tot toekenning van een machtiging tot een verblijf van meer dan drie maanden op het 

grondgebied op basis van artikel 12bis §4 en art. 10 van de Vreemdelingenwet”. De verzoekende partij 

stelt in dit document dat zij zich bevindt in de voorwaarden van artikel 10 van de vreemdelingenwet nu 

zij op 18 juni 2011 huwde met haar partner die een onbeperkt verblijfsrecht heeft in het Rijk, zij samen 

een zoon hebben geboren op 30 december 2011, zijn echtgenote een werkloosheidsuitkering van 

1098,78 euro netto per maand ontvangt, zij een ziekteverzekering heeft en in het bezit is van een 

geregistreerd huurcontract. Titel c van de aanvraag luidt “Buitengewone omstandigheden die 

verhinderen terug te keren naar het land van herkomst”, en de verzoekende partij besluit haar aanvraag 

met “Om de reeds aangehaalde redenen verzoekt verzoeker U om hem, krachtens artikel 12bis en bij 

toepassing van artikel 10 van de Vreemdelingenwet, machtiging tot verblijf voor meer dan drie maanden 

op het Belgisch grondgebied te verlenen”, zodat zij niet ernstig kan voorhouden dat “doordat gedaagde 

niet de juiste aanduiding geeft van het artikel in de wet is het voor gedaagde zich onmogelijk zich te 

vergewissen welke van de drie mogelijkheden gedaagde op hem van toepassing acht en bijkomend of 

in casu de juiste procedure gevolgd werd.” De verzoekende partij maakt geen schending van de formele 

motiveringsplicht aannemelijk nu zowel uit haar aanvraag om toelating tot verblijf als uit haar verzoek-

schrift blijkt dat zij op grond van de artikelen 10 en 12bis van de vreemdelingenwet een toelating tot 

verblijf in het Rijk tracht te verkrijgen, zich beroepend op buitengewone omstandigheden die haar 

verhinderen naar het land van herkomst terug te keren om van daaruit een visum aan te vragen en deze 

mogelijkheid enkel voorzien wordt in artikel 12bis, §1, tweede lid, 3° van de vreemdelingenwet. Uit het 

voorgaande blijkt dat zij, gelet op hetgeen zij zelf aanhaalt in haar aanvraag en verzoekschrift, wel 

degelijk in staat is om te begrijpen op grond van welke juridische bepalingen de bestreden beslissing is 

genomen. De verzoekende partij stelt zelf dat zij zich bevindt onder de toepassing van artikel 12bis § 4 

van de vreemdelingenwet. Dit artikel verwijst naar artikel 12bis § 1, tweede lid , 3° van de 

vreemdelingenwet. Ook uit dit gegeven blijkt dat de verzoekende partij weet of dient te weten wat de 

juridische grondslag van de bestreden beslissing is. 

 

Waar zij verwijst naar artikel 12bis, §4 van de vreemdelingenwet om te besluiten dat de bestreden 

beslissing is genomen zonder dat de burgemeester enige bevoegdheid hiertoe heeft en het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 in artikel 26/1 contra legem handelt, luidt deze wetsbepaling als volgt: 

 

“In de gevallen bedoeld in § 1, tweede lid, 3°, wanneer de vreemdeling bedoeld in § 1 zich aanbiedt bij 

het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats en verklaart dat hij zich bevindt in één van de in artikel 10 

bedoelde gevallen, moet het gemeentebestuur zich onverwijld vergewissen van de ontvankelijkheid van 

de aanvraag bij de minister of zijn gemachtigde. Wanneer deze van oordeel is dat de vreemdeling 

voldoet aan de voorwaarden van § 1, tweede lid, 3°, wordt dit medegedeeld aan het gemeentebestuur, 

dat de vreemdeling inschrijft in het vreemdelingenregister en hem in het bezit stelt van een document 

waaruit blijkt dat de aanvraag werd ingediend en van een document waaruit blijkt dat hij in het 

vreemdelingenregister werd ingeschreven. 

De beoordeling van de medische situatie die in voorkomend geval ingeroepen wordt door de 

vreemdeling, gebeurt door een ambtenaargeneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of 

zijn gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Hij kan zonodig de vreemdeling onderzoeken en 

een bijkomend advies inwinnen van deskundigen, aangeduid overeenkomstig artikel 9ter, § 2. 

De bepalingen van § 3, derde lid en vierde lid en van § 3bis zijn eveneens van toepassing.” 

 

Deze paragraaf verwijst uitdrukkelijk naar artikel 12bis, §1, tweede lid, 3° van de vreemdelingenwet, dat 

van toepassing is op de situatie waarin de verzoekende partij zich bevindt, namelijk dat de aanvraag 

wordt ingediend bij het gemeentebestuur van de verblijfplaats, hetgeen mogelijk is in het geval de 

aanvrager buitengewone omstandigheden aanvoert die hem verhinderen terug te keren naar het land 

van herkomst om van daar een visum aan te vragen 

 

Artikel 26/1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 luidt als volgt: 

 

“§ 1 

De vreemdeling die een verblijfsaanvraag indient bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats, in 

toepassing van de artikelen 10 en 12bis, § 1, tweede lid, 3°, van de wet, overlegt de volgende 

documenten om deze aanvraag te staven: 

1° een geldig paspoort; 

2° de bewijsdocumenten die betrekking hebben op de buitengewone omstandigheden, zoals 

gedefinieerd in artikel 12bis, § 1, tweede lid, 3°, van de wet; 

3° de documenten die aantonen dat hij voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden. 
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Indien de vreemdeling bij de indiening van zijn aanvraag alle vereiste documenten overlegt, stuurt de 

burgemeester of zijn gemachtigde onmiddellijk een kopie van de aanvraag naar de gemachtigde van de 

Minister, zodat de laatstgenoemde persoon de ontvankelijkheid ervan kan verifiëren. Met het oog op de 

eventuele inschrijving van de vreemdeling in het vreemdelingenregister laat de burgemeester of zijn 

gemachtigde tot een verblijfsonderzoek overgaan. 

Indien de vreemdeling bij de indiening van zijn aanvraag echter niet alle vereiste documenten overlegt, 

neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in overweging en betekent deze 

beslissing aan de vreemdeling, door middel van een document conform het model in de bijlage 15ter. 

Een kopie van dit document wordt onmiddellijk aan de Minister of zijn gemachtigde bezorgd. 

 

§ 2 

Indien de Minister of zijn gemachtigde de aanvraag ontvankelijk verklaart, informeert de burgemeester 

of zijn gemachtigde de vreemdeling dat zijn aanvraag ontvankelijk is, geeft hem een ontvangstbewijs 

van de aanvraag conform het model in de bijlage 15bis af, schrijft hem in in het vreemdelingenregister 

en geeft hem een attest van immatriculatie (model A) af, conform het model in de bijlage 4. Dit attest 

van immatriculatie vervalt zes maanden na de afgifte van het genoemd ontvangstbewijs. Indien de 

aanvraag echter wordt ingediend door een familielid bedoeld bij artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 6° van 

de vreemdeling die de status van langdurig ingezetene geniet en voormalig houder is van een Europese 

blauwe kaart, vervalt het attest van immatriculatie vier maanden na de afgifte van het ontvangstbewijs 

van de aanvraag. 

Indien de Minister of zijn gemachtigde de aanvraag onontvankelijk verklaart, betekent de burgemeester 

of zijn gemachtigde deze beslissing door middel van het document conform het model in de bijlage 

15quater. Indien de vreemdeling zich bovendien in één van de in artikel 7 van de wet bepaalde gevallen 

bevindt, geeft de Minister of zijn gemachtigde, in voorkomend geval, door middel van het formulier A of 

B, conform het model van de bijlage 12 of 13, een bevel om het grondgebied te verlaten aan hem af. 

 

§ 3 

Indien de Minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 12bis, § 3, vierde lid, of § 3bis, tweede lid, 

van de wet, beslist om de in artikel 12bis, § 3, derde lid, of § 3bis, eerste lid, van de wet bedoelde 

termijn te verlengen, overhandigt de Burgemeester of zijn gemachtigde een kopie van deze beslissing 

aan de vreemdeling en verlengt zijn attest van immatriculatie (model A) met drie maanden, te rekenen 

vanaf zijn vervaldatum. 

 

§ 4 

Indien de beslissing gunstig is of indien binnen de in artikel 12bis, § 3, derde lid, of § 3bis, eerste lid, van 

de wet, bedoelde termijn, die eventueel verlengd wordt, geen enkele beslissing ter kennis wordt 

gebracht van de burgemeester of zijn gemachtigde, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde een 

bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister af aan de vreemdeling. Het attest van immatriculatie 

(model A) wordt desgevallend verlengd tot de afgifte van dit bewijs. 

Indien de Minister of diens gemachtigde beslist dat de vreemdeling niet toegelaten wordt tot een verblijf 

op het grondgebied van het Rijk weigert hij de aanvraag, en, in voorkomend geval, geeft hij hem het 

bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten. De burgemeester of zijn 

gemachtigde betekent deze twee beslissingen door middel van het document conform het model in de 

bijlage 14.” 

 

Uit deze bepaling blijkt dat de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag op grond van de artikelen 

10 en 12bis van de vreemdelingenwet niet in overweging neemt door middel van een document conform 

het model in de bijlage 15ter indien de vreemdeling bij het indienen van zijn aanvraag niet alle vereiste 

documenten overlegt. In casu betwist en/of weerlegt de verzoekende partij niet dat zij naliet bij haar 

aanvraag voor een toelating tot verblijf een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen, reden 

waarom de burgemeester van de stad Antwerpen, geheel binnen zijn bevoegdheid zoals verder blijkt, 

overging tot het niet in overweging nemen van deze aanvraag door middel van het uitreiken van een 

bijlage 15ter, in casu de bestreden beslissing. 

 

Artikel 12 bis § 3, eerste lid van de vreemdelingenwet luidt: 

 

“In de in § 1, tweede lid, 1° en 2°, bedoelde gevallen, wanneer dein § 1 bedoelde vreemdeling zich bij 

het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats aanbiedt en verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 

voorziene gevallen bevindt, wordt hij, na inzage van de documenten die vereist zijn voor zijn 

binnenkomst en verblijf en op voorwaarde dat alle bewijzen bedoeld in §2, eerste lid, werden geleverd, 
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in het bezit gesteld van de ontvangstbewijs van de aanvraag en levert hem onmiddellijk een kopie 

ervan.” 

 

Vooreerst moet worden vastgesteld dat er geen tegenstrijd bestaat tussen artikel 12bis van de 

vreemdelingenwet en artikel 26/1 van het vreemdelingenbesluit. Immers stelt artikel 12bis § 3 van de 

vreemdelingenwet dat de aanvrager slechts in het bezit wordt gesteld van een ontvangstbewijs van de 

aanvraag en dat deze aanvraag overgemaakt wordt aan de gemachtigde van de bevoegde staats-

secretaris, op voorwaarde dat alle bewijzen bedoeld in § 2, eerste lid van artikel 12bis van de 

vreemdelingenwet werden geleverd. 

 

Waar de verzoekende partij voorhoudt dat het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 in strijd is met de 

wet nu de wetgever nooit heeft voorzien in een tussenkomst van de gemeente bij een aanvraag terwijl 

het besluit wel zou voorzien in een tussenkomst, namelijk door de afgifte van een ontvangstbewijs, 

merkt de Raad het volgende op. De in casu toepasselijke wetbepaling, namelijk artikel 12bis, §4 van de 

vreemdelingenwet, regelt dat het gemeentebestuur zich dient te vergewissen van de ontvankelijkheid 

van een aanvraag bij de minister of zijn gemachtigde, waaruit blijkt dat deze bepaling de beoordeling 

van de ontvankelijkheid van de aanvragen betreft en deze bevoegdheid toekent aan de minister of zijn 

gemachtigde. Artikel 26/1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 behandelt op zijn beurt de 

praktische afwikkeling van de inontvangstname van de aanvragen, namelijk welke documenten dienen 

te worden voorgelegd en wat de gevolgen zijn van het al dan niet voorleggen van de vereiste 

documenten aan het gemeentebestuur. Nu wettelijk wordt voorzien dat de aanvraag slechts aan de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris mag worden overgemaakt indien alle wettelijke 

voorziene bewijzen zijn overgemaakt is artikel 26/1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 niet 

contra legem. 

 

In zoverre de verzoekende partij meent dat de burgemeester de bestreden beslissing niet kon nemen 

omdat dergelijke bevoegdheid niet uitdrukkelijk in de wet is voorzien, kan deze stelling niet gevolgd 

worden.  

Artikel 12 bis §1, 3° van de vreemdelingenwet voorziet dat een aanvrager “en alle in § 2 bedoelde 

bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van zijn identiteit;”. Al dus ook een “uittreksel uit het strafregis-

ter of een gelijkwaardig document”. Het wordt niet betwist, hetzij weerlegd dat deze documenten moeten 

worden overgemaakt aan de burgemeester van de woonplaats van de aanvrager. Voorts vormt artikel 

26/1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 de uitvoering van artikel 12bis van de vreemdelingen-

wet. Er kan al dus geen tegenstrijdigheid gezien worden tussen deze bepalingen nu de beoordeling van 

de ontvankelijkheid van de aanvraag pas kan geschieden in een later stadium, met name als de in 

artikel 12bis §2 van de vreemdelingenwet documenten zijn overgemaakt. 

 

Ingeval van stilzwijgen van de wettelijke bepaling heeft de Koning in toepassing van artikel 108 van de 

grondwet de vrije keuze van middelen om het door de wetgever gestelde doel te bereiken op 

voorwaarde dat de Koning zich in het verlengde van de wet moet bewegen (Arbitragehof 12 november 

1992, nr 70/92, BS 19 december 1992, overweging B.4.2.: “Wanneer de wetgever in de wettekst niet de 

criteria heeft aangegeven volgens welke de Koning zijn discretionaire bevoegdheid moet gebruiken, 

komt het aan de uitvoerende macht toe uit het principe van de wet en de algemene opzet ervan de 

gevolgen af te leiden die, naar de geest die aan het concipiëren ervan ten grondslag heeft gelegen en 

de doelstellingen die zij nastreeft, daaruit voortvloeien. Indien de Koning zijn bevoegdheden overschrijdt, 

is het aan de rechter van de rechterlijke orde en de administratieve rechter dat het toekomt, al naar het 

geval, de onwettige verordening buiten toepassing te laten of te vernietigen.”; Cass. 12 december 1963, 

Pas. 1964, I, 398; Cass.27 februari 1990, Arr. Cass.1989-90, 848; RvS 18 januari 1957, nr 5.464; RvS 8 

oktober 1999, nr 82.791). In casu kan niet ernstig betwist worden dat artikel 26/1 van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 in het verlengde ligt van artikel 12bis van de vreemdelingenwet. Bijgevolg 

heeft de burgemeester door het nemen van de bestreden beslissing zijn bevoegdheid niet overschre-

den. 

 

Er is in casu geenszins sprake van een delegatie van bevoegdheid van de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris aan de burgemeester zoals de verzoekende partij lijkt voor te houden nu 

wettelijk is voorzien dat de burgemeester of zijn gemachtigde in het omschreven geval de aanvraag niet 

in overweging kan nemen. De verzoekende partij lijkt er verkeerdelijk van uit te gaan dat de verwerende 

partij in casu een beoordeling van de ontvankelijkheid heeft gedaan, hetgeen niet het geval is. De 

verwerende partij is enkel nagegaan of de aanvraag correct gebeurde, namelijk of alle vereiste 

documenten werden toegevoegd, quod non in casu, reden waarom zij de aanvraag geheel binnen haar 

bevoegdheid niet in overweging neemt. 
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Tenslotte kan de verwerende partij gevolgd worden waar zij stelt dat de verzoekende partij niet dienstig 

kan voorhouden dat de termijn waarbinnen de bestreden beslissing diende te worden genomen 

hopeloos verstreken zou zijn, nu artikel 12bis, §2, tweede lid van de vreemdelingenwet uitdrukkelijk 

bepaalt dat “De datum voor de indiening van de aanvraag […] die [is] waarop alle bewijzen, 

overeenkomstig artikel 30 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal 

privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde materie, worden overgelegd”, 

terwijl uit de bestreden beslissing blijkt, hetgeen steun vindt in het administratief dossier, dat de 

verzoekende partij niet alle vereiste stukken heeft overgelegd, namelijk dat zij naliet een bewijs van 

goed gedrag en zeden over te maken. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van artikel 12bis van de vreemdelingenwet en van artikel 26/1 van 

het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien maart tweeduizend veertien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


