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 nr. 121 026 van 20 maart 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad GENT, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen. 

 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIDE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Taiwanese nationaliteit te zijn, op 23 december 2013 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de schepen van de stad Gent 

van 17 oktober 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 februari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 maart 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CHATCHATRIAN, die loco advocaat P.-J. STAELENS 

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

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster diende op 4 juli 2013 een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart als familielid 

van een burger van de Unie en meer bepaald in haar hoedanigheid van echtgenote. 

 

Zij werd verzocht om ten laatste op 3 oktober 2013 de volgende documenten voor te leggen: attest 

mutualiteit, bewijs van voldoende inkomsten van de echtgenoot en attest van voldoende huisvesting. 

 

Op 17 oktober 2013 nam de schepen van de stad Gent de beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is thans de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van het  

zorgvuldigheidsbeginsel en van het rechtszekerheidsbeginsel. Verzoekster stelt dat zij legaal op het 

grondgebied verblijft ingevolge de gezinsherenigingsaanvraag met haar Belgisch kind, zodat er in casu 
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geen sprake kan zijn van een rechtsgeldig bevel. Verzoekster stelt dat haar een attest van 

immatriculatie werd verleend omwille van de aanvraag tot gezinshereniging met haar Belgisch kind. 

 

De Raad stelt vast dat de kritiek van verzoekster enkel gericht is tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten en dus niet tegen de beslissing houdende de weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden. Gezien de kritiek enkel gericht is tegen het bevel, blijft de beslissing houdende de weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden overeind. De Raad zal zich dan ook beperken tot het onderzoek 

naar de wettigheid van het bevel. 

 

In casu werd de bestreden beslissing genomen in toepassing van 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 (hierna verkort het vreemdelingenbesluit). Artikel 52, § 3 van het 

vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

 “§ 3.- Indien het familielid na afloop van drie maanden niet alle vereiste bewijsdocumenten heeft 

overgemaakt of indien uit de woonstcontrole niet blijkt dat het familielid op het grondgebied van de 

gemeente verblijft, weigert het gemeentebestuur de aanvraag door middel van een bijlage 20 dat 

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

ingetrokken.” 

 

Daar verzoekster in gebreke is gebleven de vereiste documenten af te leveren aan de gemeente, werd 

haar aanvraag tot verblijf van meer dan drie maanden geweigerd en werd haar een bijlage 20 

afgeleverd. Conform de voormelde bepaling werd het attest van immatriculatie dat zij ingevolge haar 

aanvraag van 4 juli 2013 had verkregen, ingetrokken en werd haar in casu een bevel om het 

grondgebied te verlaten afgegeven. 

 

Waar verzoekster stelt dat haar geen bevel kon worden gegeven omdat zij in het bezit werd gesteld van 

een attest van immatriculatie ingevolge haar aanvraag tot gezinshereniging in functie van haar Belgisch 

kind, dient de Raad vast te stellen dat dit attest van immatriculatie haar werd verleend op 10 december 

2013, dus na de bestreden beslissing. 

 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient echter beoordeeld te worden in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van de beslissing kon beschikken bij het nemen 

van de beslissing. 

 

Op het ogenblik van de beoordeling door verweerder was verzoekster geenszins in het bezit van een 

geldig immatriculatieattest, zodat verweerder conform de artikel 52, § 3 van het vreemdelingenbesluit 

een bijlage 20 aan verzoekster heeft verleend met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, zorgvuldigheidsbeginsel of rechtszekerheidsbeginsel 

wordt in casu niet aangetoond. 

 

Het enig 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 twintig maart tweeduizend veertien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 


