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 nr. 126 101 van 23 juni 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 IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 21 januari 2013 

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

beslissing van 14 december 2012 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 29 januari 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 mei 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 juni 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. AVAKYAN, die loco advocaat A. EL MOUDEN 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 24 mei 1981. 

 

Op 25 juni 2012 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, in functie van haar echtgenoot. 

 

Op 14 december 2012, met kennisgeving op 20 december 2012, neemt de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing 
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tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). Dit zijn de bestreden beslissingen, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5" 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 25.06.2012 werd 

ingediend door: 

Naam: Z. (...) 

Voorna(a)m(en): M. (...) 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: (...) 

Geboorteplaats: A. 

Identificatienummer in het Rijksregister: (...) 

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

om de volgende reden geweigerd: 

De 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 aanvraag voor een D-visum werd op 08/07/2011 geweigerd door de visa-dienst van de Dienst 

Vreemdelingenzaken op basis van de volgende motieven: 

Z.M. (…) née le 24.05.1981 ressortissant du Marco ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, Ie séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment 

Perfide 40ter, modifié par la loi du 28.06.1984; modifiée par la loi du 15.07.1996; modifiée par la loi du 

04.05.1999; 

Considérant que l'intéressée a introduit une première demande de visa regroupement familial en date 

du 04.02.2008; 

Que cette demande a été rejetée en date du 29.04.2008 ; 

Considérant que l'intéressée a introduit une seconde demande en date du 19.11.2009 ; Considérant 

qu'aucun nouvel élément n'avait été apporté á l'appui de cette demande ;  

Qu'un nouvelle décision négative, semblable á la précédente a été prise le 16.03.2010 ; 

Considérant qu'un recours en annulation contre cette dernière décision a été introduit le 13.04.2010 

auprès de Conseil de Contentieux ; 

Considérant qu l'intéressée a introduit une nouvelle demande de visa regroupement familial le 

01.02.2011 ;  

Considérant que Ie Conseil du Contentieux n’est pas encore prononcé sur le recours introduit 

Considérant donc qu'a ce jour, le décision négative visée par le recours peut toujours produire ses 

effets. 

Afin de respecter le principe de bonne administration qui exige une prise de décision en matière de visa 

dans un deal raisonnable ; 

Le rejet précédent est confirmé 

Niettegenstaande dat vroeg betrokkene een visa D aan voor Italië, waar hij een tijdelijke 

verblijfsvergunning bekwam. Met deze verblijfsvergunning kwam hij naar België op 25/06/2012. 

Op diezelfde datum diende hij een aanvraag Gezinsherening in in de gemeente Zulte. 

Deze aanvraag is zonder voorwerp daar het visum reeds door de visa-dienst van de Dienst 

Vreemdelingenzaken geweigerd werd op 08/07/2011. 

De aanvraag tot verblijf wordt bijgevolg geweigerd. 

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij onder meer aan dat de bestreden beslissing in strijd 

is met de taalwetgeving.  

 

Zij stelt hieromtrent het volgende: 

 

“Verder is de bestreden beslissing in strijd met de taalwetgeving waaraan elk bestuur gehouden is. De 

aanvraag van verzoekster werd gedaan te Zulte. Verweerster verwijst in zijn motivering naar de 

weigeringsbeslissing van 08.07.2011 die in het Frans is opgesteld. 

Dat enerzijds zulk motivering in strijd is met de taalwetgeving en geenszins als afdoende en pertinent 

kan worden beschouwd en anderzijds uit de motieven die daarin zijn opgenomen verzoekster nog 

steeds niet in staat stelt te achterhalen waarom de huidige aanvraag tot verblijf aan verzoekster wordt 

geweigerd. 
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(...) Om al deze redenen dient de bestreden beslissing vernietigd te worden.” 

 

2.2. De verwerende partij antwoordt hieromtrent het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“(...) 

Waar verzoekster in fine van haar verzoekschrift verwijst naar 'de taalwetgeving', laat de verwerende 

partij gelden dat verzoekster met dergelijke kritiek geen duidelijke omschrijving geeft van de rechtsregel 

die geschonden wordt geacht. (cf. R.v.St. nr. 50.142, 9.11.1994, R.A.CE. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 48.643, 

20.7.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 43.137, 2.6.1993, R.A.C.E. 1993, z.p.). 

Verzoekster blijft aldus in gebreke om een voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven middel naar 

voor te brengen, wat nochtans een voorwaarde is opdat er zou kunnen worden gesproken van een 

(ontvankelijk) middel. 

Geheel ten overvloede laat de verwerende partij nog gelden dat verzoekster dwaalt waar zij meent dat 

de motivering van de bestreden beslissing gedeeltelijk in het Frans en in het Nederlands zou zijn 

opgesteld. 

Het Franstalige citaat van een eerdere weigeringsbeslissing, dat ten overvloede in de bestreden 

beslissing wordt vermeld en an sich geen dragend motief van de bestreden beslissing vormt, betreft 

immers een citaat van een eerdere weigeringsbeslissing die, geheel conform de geldende wetgeving, in 

het Frans werd opgesteld en aan verzoekster werd betekend. 

Gezien deze weigeringsbeslissing dd. 07.07.2011 terecht in het Frans werd opgesteld, vermag de 

gemachtigde van de Staatssecretaris zonder meer te verwijzen naar deze eerdere, taalconforme 

beslissing. 

Verzoeksters beschouwingen falen in rechte. 

De uiteenzetting van verzoekster kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die 

slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden beslissing een 

hetzij substantiele, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij een 

overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

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

 

2.3.1. Ter terechtzitting worden de partijen gewezen op de mogelijke toepassing van de gecoördineerde 

wetten van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken (hierna: Taalwet Bestuurszaken), dat 

de Raad zelfs ambtshalve dient na te gaan nu deze wetgeving de openbare orde raakt. De verwerende 

partij stelt enkel te verwijzen naar de nota. 

 

2.3.2. Uit het administratief dossier blijkt dat de aanvraag gezinshereniging ingediend door de 

verzoekende partij in het Nederlands is opgesteld. 

 

2.3.3. De Raad wijst er op dat artikel 41, § 1 van de Taalwet Bestuurszaken als volgt, bepaalt:  

“De centrale diensten maken voor hun betrekkingen met de particulieren gebruik van die van de drie 

talen waarvan betrokkenen zich hebben bediend.”  

 

De eerste bestreden beslissing, de beslissing tot weigering van verblijf, die genomen werd door de  

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

Armoedebestrijding is een beslissing genomen door een centrale dienst waarvan de werkkring het 

ganse land bestrijkt. 

 

Bijgevolg diende de bestreden beslissing uitgaande van de Dienst Vreemdelingenzaken, 

overeenkomstig artikel 41, § 1 van de Taalwet Bestuurszaken, volledig in het Nederlands te worden 

opgesteld. 

 

Waar de verwerende partij stelt dat het in het Frans opgestelde gedeelte van de eerste bestreden 

beslissing een overtollig motief is, blijkt dit niet uit de bestreden beslissing. De bestreden beslissing 

neemt de overwegingen over van een eerder genomen beslissing en maakt zich dezelfde motieven 

eigen. 

 

De eerste bestreden beslissing die artikel 41, § 1 van de taalwet Bestuurszaken miskent omdat zij in 

twee landstalen is opgesteld, moet worden vernietigd. 

 

2.3.4. Het gegeven dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden dient te 

worden vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de bijkomende conclusie dat ook de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, vervat in de kennisgeving van de bestreden 
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beslissing, niet rechtsgeldig werd genomen. De tweede bestreden beslissing moet uit het rechtsverkeer 

worden genomen. 

 
3. Aangezien een aangevoerd onderdeel van het middel tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing leidt, bestaat er geen noodzaak om de schending van de overige aangehaalde bepalingen of 

beginselen te onderzoeken. 

 

4. 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. 

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van 14 december 2012 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. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig juni tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 

 


