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 nr. 126 530 van 1 juli 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

1. de Stad GENT, vertegenwoordigd door de Burgemeester. 

2. 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 Wit-Russische nationaliteit te zijn, op 17 februari 2014 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

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

niet inoverwegingname van een aanvraag voor een toelating tot verblijf met bevel om het grondgebied 

te verlaten van 23 december 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’s met opmerkingen en de administratieve dossiers. 

 

Gelet op de beschikking van 22 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B.VANTIEGHEM 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 

 

Verzoekster kwam op 4 september 2013 het Rijk binnen met een aankomstverklaring. Op 30 oktober 

2013 heeft verzoekster zich bij het gemeentebestuur aangeboden om een aanvraag tot verblijf in te 

dienen in toepassing van artikelen 10 en 12bis, §1, 2de lid van de vreemdelingenwet. Op 23 december 

2013 nam de gemachtigde van de burgemeester van de stad Gent een beslissing houdende de 

weigering tot in overwegingname van een aanvraag voor een toelating tot verblijf. Er werd eveneens 

een bevel om het grondgebied te verlaten getroffen op 23 december 2013 door de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie (hierna: de gemachtigde).  

 

Dit zijn de bestreden beslissingen: 
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“BEBLISSING TOT NIET INOVERWEGINGN AME VAN EEN AANVRAAG VOOR EEN TOELATING 

TOT VERBLIJF 

Gelet op' artikel 12 bis, §§ 3, 3bls 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, § 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. 

(…) 

heeft zich op 30 oktober 2013 (dag/maand/]aar) aangeboden bij het gemeentebestuur om oen 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 bewijzen die bedoeld worden 

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 voldoet aan geen enkele voorwaarde van artikel 12bis, §1 van de wet van 15.12.1980: ze ie 

België binnengekomen met een theoretisch visum.” 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

Mevrouw(1), die verklaart te heten(1) 

Naam: K.(…) 

Voornaam: T.(…) 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Nationaliteit: Wit-Rusland 

in voorkomend geval, ALIAS: 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen 1 tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

zich er naar toe te begeven, 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

Artikel 7, eerste lid: 

o de vreemdeling verblijft langer in het Rijk dan de termijn waartoe hij gemachtigd is door het visum of 

de visumverklaring dat of die in zijn paspoort of in zijn daarmee gelijkgestelde reistitel werd aangebracht 

(art 6 eerste lid, van de wet) 

REDEN VAN DE BESLISSING 

De aankomstverklaring is verstreken op 28.11.2013” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekster voert een eerste middel aan: 

 

“Schending van artikel 12 bis par. 1, 2° Vw en artikel 12 par. 3 en artikel 26 par. 1 in samenhang met 

artikel 2 Vw en artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering der 

bestuurshandelingen. Verzoeker stelt vast dat het gemeentebestuur van GENT zich schromelijk heeft 

vergist met betrekking tot de formele motiveringsplicht. De beslissing stelt impliciet dat verzoeker een 

aanvraag zou hebben gedaan op basis van artikel 12 bis par. 13° Vw. Dit wordt niet met zoveel woorden 

gezegd doch dit komt tot uiting gezien de gemeente GENT een biilage 15 ter Vw heeft betekent zoals 

vermeld in artikel 26/1 par. 3° lid 3 Vw. Verzoeker stelt echter dat zij zich kan beroepen en haar 

aanvraag heeft gebaseerd op basis van artikel 12 bis par. 1 2° Vw. Dit artikel stelt: (…).  Welnu 

verzoeker heeft haar paspoort overgelegd die inderdaad een visum bevat. Met haar visum C kon zij de 

Schengenzone binnenkomen vanaf 31 augustus 2013 tot 28 november 2013. Zij is de schengenzone 

binnen gekomen bij het begin van haar visum zijnde op 31 augustus 2013. Haar visum heeft een 

duurtijd van 90 dagen. Zij kan aldus in de Schengenzone verblijven tot 30 november 2013. Verzoeker 

heeft haar aanvraag tot verblijf ingediend op 30 oktober 2013. Op 30 oktober 2013 had zij nog geldig 

verblijf op het grondgebied gezien dit gedekt is door haar visum.  Derhalve stelt artikel 12 bis par. 3 Vw: 

(…).  Verzoeker past dit toe op haar zaak: Verzoeker is een geval zoals bepaald in artikel 12 bis par. 1 
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2° Vw. Zonder twijfel is zij een geval zoals voorzien in artikel 10 Vw meer bepaalt 10, 4° lid 2: de 

buitenlandse echtgenoot. Het gemeentebestuur had de binnenkomst documenten moeten nazien. Zo 

heeft zij kunnen vaststellen dat zij voldoet aan de voorwaarden tot binnenkomst gezien zij beschikt over 

een geldig visum. Verzoeker documenten voorgelegd die noodzakelijk waren 

- huwelijksakte 

- bewijs van middelen van haar echtgenoot 

- haar blanco strafblad 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker wel degelijk alle documenten zoals voorzien in artikel 

26 par. 1 KB 8 oktober 1981 heeft overgelegd. Het gemeentebestuur GENT had haar aldus een bijlage 

15 bis dienen af te geven in de plaats van een bijlage 15 ter.  Verzoeker heeft aldus duidelijk aangeduid 

dat verwerende partij zich schromelijk heeft vergist in toepassing van de correcte wetsbepalingen. 

Daarbovenop komt nog dat de materiële motiveringsplicht eveneens niet correct is. De beslissing 

motiveert: Ze is België binnengekomen met een toeristisch visum. Verzoeker heeft aangetoond dat zij 

België inderdaad is binnengekomen waarbij zij voldeed aan de voorwaarden van artikel 2. Zodoende 

kan zij een aanvraag indienen op grond van artikel 10 juncto artikel 12 bis par. 1 2° Vw. De motivering 

dat zijn België is binnengekomen met een toeristisch visum is geen deugdelijk motief wat de motivering 

toeristisch visum kan niet in rechte ter verantwoording geroepen worden gezien dit in strijd is met artikel 

2 Vw.” 

 

2.1.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. 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. 

 

De verzoekende partij meldde zich aan bij het gemeentebestuur van de stad Gent, ten einde tot verblijf 

te worden gemachtigd op grond van artikel 10 van de vreemdelingenwet. Artikel 12bis van de 

vreemdelingenwet stipuleert: 

 

"§ 1. 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 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 § 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 der de 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 artikel 12bis van de vreemdelingenwet blijkt duidelijk dat de verzoekende partij in beginsel een 

aanvraag tot gezinshereniging vanuit het buitenland moet indienen. Slechts in drie welomschreven 
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gevallen kan zij dit in België doen bij het gemeentebestuur van haar verblijfplaats: 1. als zij reeds 

beschikt over een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden; 2. als zij reeds beschikt over een 

machtiging tot verblijf van maximaal drie maanden en 3. als zij zich bevindt in buitengewone 

omstandigheden. 

 

Uit het dossier van de verzoekende partij blijkt dat zij in het bezit was van een toeristenvisum geldig tot 

28 november 2013, zodat zij zich niet in één van de eerste twee vermelde situaties bevindt. De Raad 

verwijst naar het arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013 van het Grondwettelijk Hof, dat overweegt: 

 

"B.23.4.2. De wetgever vermocht de in artikel 12bis, § 1, tweede lid, 2°, opgenomen uitzondering te 

beperken tot de vreemdelingen die niet alleen voldoen aan de voorwaarden om een echt huwelijk te 

voltrekken, maar bovendien voldoen aan de andere voorwaarden die zijn vereist om zich in België te 

vestigen teneinde te vermijden dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van toeristenvisa om een 

gezinshereniging te verkrijgen door ov het grondgebied een huwelijk aan te gaan." 

 

De burgemeester van de stad Gent heeft bijgevolg niet op kennelijk onredelijke wijze vastgesteld dat de 

verzoekende partij aan geen enkel van de voorwaarden beantwoordt, zoals voorzien in artikel 12bis van 

de vreemdelingenwet. 

 

Nergens uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij bij haar aanvraag 

voor een toelating tot verblijf heeft aangevoerd dat zij zich in buitengewone omstandigheden zou 

bevinden, die haar zouden verhinderen om naar haar land van herkomst terug te keren, om aldaar het 

vereiste visum aan te vragen. De Raad beklemtoont dat de verzoekende partij het Rijk is 

binnengekomen met een visum kort verblijf (type C), voor toeristische doeleinden, zodat de 

verzoekende partij behoorde te weten dat haar regelmatig verblijf uiterlijk 18 november 2013 zou 

verstrijken en zij bovendien niet kan genieten van artikel 12bis van de vreemdelingenwet met een 

toeristenvisum. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoekster voert een tweede middel aan: 

 

“Schending artikel 5 par. 3 lid 2, 7 richtlijn 2003/86/EG en récital 2, 4 en 9 richtlijn 2003/86/EG juncto 

artikel 12 bis par. 1 Vw en samenhang met artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen - disproportionele beslissing. Verzoeker zal aantonen 

dat de voorwaarden zoals bepaalt in artikel 12 bis par. 1 in strijdt zijn met de richtlijn 2003/86/EG en in 

het bij zonder artikel 7.  De richtlijn is enkel van toepassing op derde-landers die gezinshereniging willen 

in de EU- zone. Verzoeker als haar echtgenoot zijn derde-landers gezien de laatste dictatuur in Europa 

nog steeds geen lid is van de Europese Unie. Artikel 6, 7 en 8 bepalen de vereisten voor de uitoefening 

van het recht op gezinsherening. Artikel 6 bepaalt dat gezinshereniging kan geweigerd worden omwille 

van openbare veiligheid, gevaarlijke ziekten. Artikel 7 bepaalt dat de lidstaat in casu België de 

gezinshereniging afhankelijk kan maken van: voldoende huisvestiging ziektekostenverzekering 

regelmatige en stabiele inkomsten integratievoorwaarden Artikel 5 stelt: In afwijking hiervan kan een 

lidstaat in passende gevallen aanvaarden dat een verzoek wordt ingediend wanneer de gezinsleden 

zich reeds om het grondgebied bevinden. Verzoeker kan zich direct op de 'kan' bepalingen van de 

richtlijn in casu beroepen ondanks het feit dat deze een zeker discretie inhouden voor de lidstaten. De 

voorwaarden zoals vermeld in artikel 12 bis Vw par. 1 1° tot 4° zijn in tegenspraak met artikel 5. 

Derhalve stelt de richtlijn dat lidstaten een optie hebben om de aanvraag inderdaad in België in te 

dienen. België heeft dit blijkbaar gedaan via artikel 12 bis par. 1, 1° en 4°. Verzoeker is van oordeel, als 

zij voldoet aan de inkomst voorwaarden zoals vermeld in artikel 2, dat zij haar aanvraag moet kunnen 

indienen in België gezien België voor de optie gekozen heeft dat het verzoek kan worden ingediend 

wanneer de gezinsleden zich reeds om het grondgebied bevinden. Het feit dat verzoeker buitengewone 

omstandigheden zou moeten aantonen zoals bepaald in artikel 12 bis 3° Vw is geen passend geval. 

Temeer naar de richtlijn de benaming heeft: 'recht op gezinshereniging'. Verzoeker heeft derhalve een 

'recht'. Het recht afhankelijk maken van buitengewone omstandigheden is volgens verzoeker 'geen 

passend geval'. Derhalve is artikel 12 bis par. 1 in strijd met artikel 5 par. 2 lid 3 richtlijn 2003/86/EG. Om 

zijn standpunt kracht bij te zetten kan verzoeker verwijzen dat richtlijn 2003/86/EC bepaalt in artikel 4 

dat de lidstaten de toegang en het recht van de 'echtelijke partner van de gezinshereniger' moeten 

toestaan. Dit recht op gezinshereniging is duidelijk erkend door het Hof van Justitie. In een arrest van 

juni 2006 (HJEU 27 juni 2006, zaak C-540/03 Europees parlement vs Raad van de Europese Unie, punt 

60) stelde het dat 'artikel 4 (1) van de richtlijn aan de lidstaten precieze, positieve verplichtingen oplegt, 
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met de overeenstemmende duidelijk omschreven individuele rechten, aangezien ze van hen eist dat de 

gezinshereniging van bepaalde leden van het gezin van de gezinshereniger, in de gevallen die bepaald 

zijn door de richtlijn, moeten toestaan, zonder dat er hen enige beoordelingsruimte wordt gelaten. Het 

verlangen dat verzoeker buitengewone omstandigheden zou moeten aantonen conform artikel 12 par. 1 

3° Vw maakt het voor verzoeker onmogelijk om haar recht op gezinshereniging als echtgenote van 

Vasili BIRIOUK uit te oefenen. Een motivering die dan stelt dat verzoeker België is binnengekomen met 

een toeristisch visum is geen motief die in rechte kan worden aangewend.  Artikel 12 bis par. 1 is in 

strijd met artikel 4 en 5 van de richtlijn omdat verzoeker de kans dient te hebben haar echtgenoot, die 

onbeperkt verblijf heeft, bij te staan. Het gezin is echter de hoeksteen van de Westerse samenleving. 

Besluit uit de ratio van de richtlijn 2003/86/EG blijkt dat: gezinshereniging een noodzakelijk middel om 

een gezinsleven mogelijk te maken en draagt bij tot de vorming van een sociaal-culturele stabiliteit die 

de integratie van derde landen in de lidstaat bevorderd (récital 4) maatregelen op het gebied van 

gezinshereniging moeten in overeenstemming zijn met de verplichting om het gezin te bescherming en 

het gezinsleven te respecteren (récital 2) De leden van het kerngezin, dit wil zeggen de echtgenoot en 

de minderjarige kinderen, hebben steeds recht op gezinshereniger (récital 9). Derhalve volgt hieruit 

indien verzoeker als gezinshereniger haar echtgenoot wenst te vervoegen, zij legaal en wettig het Rijk is 

binnengekomen conform artikel 2, heeft zij conform de richtlijn (récital 9 en artikel 5 par. 3 lid 2) recht op 

gezinshereniging. Artikel 12 bis par. 1 stelt een veel te hoge barrière die in strijd is met de ratio en de 

doelstelling van de richtlijn 2003/86/EG. Zodoende kan verzoeker zich rechtstreeks beroepen op de 

richtlijn. België heeft toepassing gemaakt van het feit dat derde-landers hun aanvraag tot 

gezinshereniging kunnen indien in België (artikel 5 par. 3 lid 2) zodoende dient er enkel en alleen 

gekeken te worden of verzoeker voldoet aan de voorwaarden van artikel 7 richtlijn of er geen 

belemmeringen zijn conform artikel 6 richtlijn. Indien de beslissing gemotiveerd wordt met is België 

binnengekomen met een toeristisch visum is geen deugdelijk motief om het 'recht op gezinshereniging' 

die verzoeker kan plukken uit de richtlijn, als derdelander, niet toe te kennen. Artikel 12 bis par. 1 maakt 

het aldus onmogelijk voor een persoon die voldoet aan de binnenkomstvoorwaarden om zijn 'recht op 

gezinshereniging' als lid van het kerngezin mogelijk te maken. De voorwaarden zijn aldus in strijd met de 

ratio van de richtlijn in het bijzonder récital 9 van de richtlijn. Door toepassing van artikel 12 bis par. 1 die 

in strijd is met de ratio van de richtlijn komt de Stad GENT tot een beslissing die disproportioneel is.” 

 

2.2.2. Vooreerst laat de Raad gelden dat verzoekster zich niet dienstig kan beroepen op de richtlijn 

2003/86/EG. Deze richtlijn werd immers reeds omgezet in Belgisch recht, met name in de Wet van 15 

september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Artikel 2 van de wet van 

15.09.2009 bepaalt: 

 

"Deze wet zet onder meer de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 

september 2003 inzake het recht op gezinshereniging. de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van de 

Europese Unie van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde 

landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale erkenning behoeft, en 

de inhoud van de verleende bescherming, en de richtlijn 2004/81/EG van de Raad van de Europese 

Unie van 29 april 2004 betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde 

autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van 

mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie, om in de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen." 

 

Waar verzoekster de schending aanvoert van de Richtlijn 2004/38 volstaat het te stellen dat deze 

richtlijn is omgezet in het nationaal recht (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15.12.1980 

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

vreemdelingen, Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2845/001). Verzoekster toont 

niet aan welk artikel van de Richtlijn niet of foutief zou zijn omgezet in het nationaal recht, zodat zij zich 

niet meer op de directe werking van de bepalingen van deze richtlijnen kan beroepen. 

 

Artikel 12bis, § 1, 2°, van de vreemdelingenwet heeft weliswaar betrekking op de vreemdeling die tot 

een verblijf van maximum 3 maanden werd gemachtigd, zoals verzoekster; doch enkel voor zover die 

vreemdeling "indien dit wettelijk vereist is, (...) beschikt over een geldig visum met het oog op het 

afsluiten van een huwelijk of partnerschap in België, (...)". Verzoekster voldoet niet aan deze 

uitzondering omdat zij reeds gehuwd is en dus geen huwelijk of partnerschap in België wenst af te 

sluiten, en a fortiori niet in het bezit is van het geldig visum met het oog op het afsluiten van dat huwelijk 

of partnerschap. Omdat het gaat om een uitzondering op de algemene regel dat een aanvraag voor een 
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toelating tot verblijf in het buitenland moet worden ingediend, moet zij restrictief worden geïnterpreteerd 

en kan zij niet worden uitgebreid tot de situatie van vreemdelingen die reeds gehuwd zijn. 

 

Artikel 12bis, §1, 2° van de vreemdelingenwet werd aangepast om te voorkomen dat vreemdelingen, 

zoals de verzoekende partij, als toerist naar België komen om vervolgens gebruik te maken van het 

recht op gezinshereniging. Dit betreft een oneigenlijk gebruik van een toeristenvisum. Alleen in 

buitengewone omstandigheden kan het gezinslid dat reeds is gehuwd in het buitenland de aanvraag ook 

indienen bij de Belgische gemeente. De verzoekende partij heeft geen buitengewone omstandigheden 

aangetoond die verantwoorden dat de aanvraag in België wordt ingediend. 

 

De gemachtigde motiveert aldus wel degelijk correct dat aan de voorwaarden van artikel 12bis, §1, 1° 

en 2° van de vreemdelingenwet niet is voldaan aangezien de verzoekende partij met een toeristenvisum 

naar België is gekomen.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.3.1. Verzoekster voert een middel aan tegen het bevel om grondgebied te verlaten: 

 

“Toepassing van het algemeen rechtsbeginsel: bijzaak volgt hoofdzaak. Toevallig op dezelfde datum 

nadat de burgemeester van de stad GENT de beslissing tot niet- inoverwegingname van een aanvraag 

voor een toelating tot verblijf heeft genomen, wordt er door Brussel een bevel om het grondgebied te 

verlaten genomen. Het weze duidelijk dat dit bevel er is omdat de stad GENT een beslissing tot niet- 

inoverwegingname van een aanvraag tot een toelating tot verblijf heeft genomen. Het bevel is aldus de 

bijzaak ten opzichte van de hoofdzaak. Volgens het algemeen juridisch principe van de bijzaak volgt de 

hoofdzaak volgt dat indien de beslissing tot niet-inoverwegingname van een aanvraag voor een toelating 

tot verblijf wordt vernietigd dat eveneens het bevel om het grondgebied wordt vernietigd. Verzoeker 

heeft in punt A voldoende middelen aangehaald om aan te tonen dat de beslissing dient vernietigd te 

worden en dat verzoeker kans maakt om in het bezit gesteld te worden van een bijlage 15 bis in plaats 

van een bijlage 15 ter. Zodoende is het dan ook dienstig om het bevel te vernietigen bij een vernietiging 

van de hoofdzaak en dit tot het ogenblik de verwerende partij na een vernietiging van de hoofdzaak een 

nieuwe beslissing neemt.” 

 

3.3.2. Verzoekster betoogt dat het bevel moet worden vernietigd als de beslissing tot niet-

inoverwegingname van een aanvraag voor een toelating tot verblijf wordt vernietigd. Uit de bespreking 

van het eerste en het tweede middel blijkt dat het beroep tegen de eerste bestreden beslissing wordt 

verworpen. Hieruit volgt dat ook het beroep tegen het bevel wordt verworpen. 

 

Het derde 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 een juli tweeduizend veertien door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MILOJKOWIC 


