
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 121 356 van 24 maart 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 Oekraïense nationaliteit te zijn, op 29 mei 2013 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten van 

22 april 2013. 

 

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 31 januari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 februari 2014. 

 

Gehoord de opmerkingen advocaat G. DEBANDT, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker is gehuwd met mevrouw M. K. en heeft een minderjarige zoon, S.-N. K, van Duitse 

nationaliteit, geboren op 19 oktober 2008 te Keulen. Sinds 20 februari 2006 is hij in het bezit van een 

onbeperkte verblijfsvergunning in Duitsland. Hij verklaarde aangekomen te zijn in België op 5 oktober 

2012 en hij werd toegelaten tot een verblijf van drie maanden, tot 3 januari 2013. 

 

1.2. Op 5 oktober 2012 diende zijn zoon, S.-N. K. een aanvraag in voor een verklaring van inschrijving 

als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. Hij werd in het bezit gesteld van een verblijfstitel 

(bijlage 19) met geldigheidsdatum tot 4 april 2013. 

 

1.3. Op 27 november 2012 diende verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart voor een familielid 

van een burger van de Unie (bijlage 19ter). Hij werd in het bezit gesteld van een verblijfskaart met 

geldigheidsdatum tot 27 mei 2013. 
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1.4. Op 10 januari 2013 werd er met betrekking tot S.-N. K. een beslissing genomen tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) in 

uitvoering van artikel 51, § 1, lid 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Die beslissing werd 

genomen omdat S.-N. K. niet binnen de gestelde termijn aangetoond heeft dat hij zich in de 

voorwaarden bevindt om te genieten van verblijf van meer dan drie maanden als burger van de Unie. Hij 

legde geen/onvoldoende bewijzen voor ter staving van zijn aanvraag tot verklaring van inschrijving als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen (artikel 50, § 2, 4°). 

 

1.5. Overeenkomstig artikel 51, § 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen beschikte hij over 

een bijkomende maand, namelijk tot 23 juni 2013 om alsnog de vereiste documenten over te maken: 

bewijzen van bestaansmiddelen en een bewijs ziektekostenverzekering geldig in België. Op 24 mei 

2013 werd S.-N. K. in kennis gesteld van die beslissing. 

 

1.6. Op 22 april 2013 werd de beslissing genomen met betrekking tot verzoeker, tot weigering van een 

verblijf van meer dan drie maanden met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Dat is de thans bestreden beslissing. 

 

“Betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie. 

De burger van de Unie in functie van wie de aanvraag werd ingediend, KSN, heeft zelf geen verblijf 

meer in België. De burger van de Unie kreeg op 11.04.2013 een bijlage 20 zonder bevel ten gevolge 

van zijn aanvraag van een verklaring van inschrijving op 5/10/2012. Bijgevolg heeft de persoon in functie 

van wie betrokkene zijn aanvraag deed, geen verblijfsrecht meer in België. Bijgevolg wordt het recht op 

verblijf aan betrokkene geweigerd. Aan betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te 

verlaten binnen 30 dagen…“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste onderdeel van een enig middel aan: 

 

“Verzoeker kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. 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. In de 

bestreden beslissing wordt echter nergens een wettelijke basis noch motivering gegeven voor dit bevel, 

hoewel de discretionaire bevoegdheid die voortvloeit uit artikel 52§4, vijfde lid van het 

Vreemdelingenbesluit dit vereist. 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 afgifte van een 

document overeenkomstig het model van bijlage 20, dat desgevallend een bevel om het grondgebied te 

verlaten bevat. " Uit het artikel 52§ 4 van het Vreemdelingenbesluit kan bijgevolg geen verplichting 

worden afgeleid om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. De bewoording "desgevallend" 

wijst op een mogelijkheid en betekent niet dat er in ieder geval een bevel zou moeten worden afgeleverd 

(cf. RvS 19 juli 2012, nrs. 220.339; RvS 24 oktober 2012 nr 221.165). Doordat verwerende partij over 

een discretionaire bevoegdheid beschikt om al dan niet een bevel om het grondgebied te verlaten te 

geven, dient ze te motiveren waarom in voorliggend geval werd gekozen om dit bevel te geven. In de 

bestreden beslissing valt hierover echter geen woord terug te vinden. De motivering van de bestreden 

beslissing heeft enkel betrekking op de redenen waarom een einde werd gesteld aan het recht op 

verblijf van meer dan drie maanden. Er kan niet in gelezen worden waarom verzoeker een bevel om het 

grondgebied te verlaten kreeg. Uit het loutere feit dat verzoekster niet langer in aanmerking zou komen 

voor een verblijfsrecht, volgt niet automatisch dat verzoeker om die reden alleen op illegale wijze in het 

Rijk verblijft, en een bevel om het grondgebied zou moeten krijgen. Zo is het mogelijk dat verzoeker nog 

om een andere reden op legale wijze in het Rijk verblijft. Er dient verder nog verwezen te worden naar 

het Arrest nr. 101 636 en het Arrest nr. 101 637 van 25 april 2013 van Uw Raad, waarin de hierboven 

uiteengezette argumenten bevestigd werden. Doordat verwerende partij niet motiveerde waarom in casu 

een bevel om het grondgebied te verlaten werd gegeven aan verzoekster, werden artikel 52 van het 

Vreemdelingenbesluit en de formele motiveringsplicht geschonden.” 

 

2.1.2. 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 
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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 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 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 geven. 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. 

 

Het is niet aan de Raad om te speculeren of verzoeker in aanmerking komt voor de toepassing van een 

bepaling van artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet waarin er sprake is van een gebonden 

bevoegdheid dan wel van een bepaling die gewag maakt van een discretionaire bevoegdheid. Het 

kwam de verwerende partij toe om dit duidelijk te preciseren in de bestreden beslissing zoals artikel 8 

van de vreemdelingenwet het vereist. Zelfs indien de overheid een beslissing neemt op grond van een 

gebonden bevoegdheid wordt slechts aan de draagkrachtvereiste voldaan door de juridische en feitelijke 

toestand te vermelden die de toepassing van de regel uitlokken (cf. RvS 15 februari 2010, nr. 200.807). 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste onderdeel van het enig middel is gegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede onderdeel van een enig middel aan: 

 

“De bestreden beslissing verwijst naar een bijlage 20 zonder bevel die de burger van de Unie (met 

name verzoekers' vierjarig zoontje van Duitse nationaliteit-O.V.7592768) op 11 april 2013 gekregen zou 

hebben. Doordat de burger van de Unie in functie van wie verzoekers' aanvraag werd ingediend zelf 

geen verblijf meer zou hebben, kan verzoeker zich bijgevolg niet meer bij hem voegen, omdat hij zich 

niet meer bij hem kan vestigen (bijlage nr. 2). Op het ogenblik van de betekening van de bestreden 

beslissing werd deze bijlage 20 zonder bevel waarvan sprake echter nog niet betekend of ter kennis 

gegeven. Deze werd pas ter kennis gegeven op 24 mei 2013, 25 dagen na de betekening van de 

bestreden beslissing. De bijlage 20 dateert van 10 januari 2013. De materiële motiveringsplicht gebiedt 

dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn 

en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg 

minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (d.w.z. de beslissing rechtens kunnen dragen en 

verantwoorden) zijn. De motieven moeten ook afdoende zijn. Verzoekers' zoontje en verzoeker zelf 

werden nog niet op de hoogte gesteld van de bijlage 20. Voor hen was er aldus nog geen sprake van 

een beslissing. De bestreden beslissing ten aanzien van verzoeker werd dan ook gebaseerd op 

motieven die op dat moment niet kenbaar of feitelijk juist waren. De motieven kunnen de beslissing 

aldus niet dragen. Verwerende partij schendt de (materiële) motiveringsplicht. De burger van de Unie 

heeft nog geen bevel tot verlaten van het grondgebied gekregen, bijgevolg gaat de stelling van de 

bestreden beslissing dat verzoeker zich niet meer bij de burger van de Unie kan vestigen en bijgevolg 

niet bij hem kan voegen, niet op. Verwerende partij schendt wederom de motiveringsplicht. De bijlage 20 

voor verzoekers' zoontje bevat bovendien nog de mogelijkheid om zijn aanvraag te regulariseren, hij 

beschikt nog over een periode tot 23 juni 2013 om alsnog de documenten over te maken. In dat geval 

vervalt de weigering en geldt de stelling niet meer dat dat de Burger van de Unie geen verblijf zou 

hebben. Omdat de weigering van de burger van de Unie aldus slechts 'voorwaardelijk' is, getuigt het van 
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onzorgvuldigheid in hoofde van verwerende partij om reeds een bijlage 20 met bevel tot het verlaten van 

het grondgebied af te geven.” 

 

2.2.2. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is 

in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de Dienst Vreemdelingenzaken per brief van 10 juni 2013 aan de 

burgemeester van Antwerpen meedeelde dat voor zijn zoon, S.-N. K, de nodige bewijzen werden 

aangeleverd om een verblijf van meer dan drie maanden als beschikker over voldoende 

bestaansmiddelen toe te staan. Het kind mocht in het bezit gesteld worden van een identiteitsbewijs 

voor kinderen jonger dan 12 jaar met een inschrijving in het vreemdelingenregister. 

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar een beslissing van 11 april 2013. Het administratief 

dossier bevat wel de instructie van die datum van de Dienst Vreemdelingenzaken “aan de 

Burgemeester van 2000 Antwerpen” om “daarom de vader (verzoeker) van de minderjarige betrokkene 

de bijlage 20 zonder bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen”, maar uit het dossier blijkt niet 

dat deze instructie werd uitgevoerd voor de bestreden beslissing. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in 

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  

 

Uit voorgaande blijkt dat de verwerende partij niet is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens door te 

stellen: “De burger van de Unie kreeg op 11.04.2013 een bijlage 20 zonder bevel ten gevolge van zijn 

aanvraag van een verklaring van inschrijving op 5/10/2012. Bijgevolg heeft de persoon in functie van wie 

betrokkene zijn aanvraag deed, geen verblijfsrecht meer in België.” 

 

Het tweede onderdeel van het enig middel middel is gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van 22 april 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten, wordt vernietigd. 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig maart tweeduizend veertien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


