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 nr. 127 497 van 28 juli 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 12 februari 2014 heeft 

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

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

Armoedebestrijding van 8 januari 2014 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 18 februari 2014 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 mei 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat R. AKTEPE verschijnt voor 

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

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 30 september 2009 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Europese Unie (bijlage 19ter) in functie van zijn Nederlandse echtgenote.  

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) nam op 10 mei 2012 een beslissing tot weigering van 

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

aanleiding van het tegen deze beslissing ingestelde beroep tot schorsing en nietigverklaring stelde de 
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Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de afstand van het geding vast (RvV 30 juli 

2013, nr. 107 692).  

 

1.3. Verzoeker diende op 27 juni 2013 een tweede aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Europese Unie (bijlage 19ter) in functie van zijn Nederlandse echtgenote.  

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 8 januari 2014 een beslissing tot weigering van 

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

werd hiervan op 30 januari 2014 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de 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 27.06,2013 werd 

ingediend door: 

Naam: D.(…) 

Vooma(a)m(en): I.(…)  

Nationaliteit: Turkije  

Geboortedatum: (…)  

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

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

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

Immers, de echtgenote in functie van wie de aanvraag werd ingediend, heeft zelf geen verblijf meer in 

België. Bijgevolg kan betrokkene zich ook niet bij de referentiepersoon voegen, zoals bepaald in artikel 

40bis §2,1" van de wet van 15.12.1980, daar er niemand is waar betrokkene zich bij kan vestigen. 

Aangezien de echtgenote van de betrokkene zelf geen verblijfsrecht meer heeft als burger van de 

Unie, kan betrokkene. zelf niet meer beschouwd worden als de echtgenoot van een burger van de 

Unie, waaronder moet worden verstaan een burger van de Unie met verblijfsrecht in België. 

Bijgevolg kan geen toepassing gemaakt worden van artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit, dat 

eveneens slechts van toepassing is op familieleden van een burger van de Unie met verblijfsrecht. 

Daarom is de in artikel 52, §4 van het Vreemdelingenbesluit voorziene termijn van 6 maanden in casu 

niet van toepassing (arrest 217.525 Raad van State dd.24.01.2012). 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

Uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de vreemdeling geen aanspraak kan maken op enig 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond. Om deze reden levert de gemachtigde van de 

minister een bevel om het grondgebied te verlaten af.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Vooraf merkt de Raad op dat, in tegenstelling tot wat verzoeker in zijn derde middel beweert en in 

weerwil van wat wordt gesteld in het door hem aangehaalde arrest van de Raad van State dienaan-

gaande (verzoekschrift, p. 5), de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en het 

bevel om het grondgebied te verlaten twee van elkaar onderscheiden rechtshandelingen vormen die 

een toetsing vergen aan verschillende wetsbepalingen en uiteenlopende rechtsgevolgen teweeg-

brengen. Bijgevolg heeft het eventueel gegrond bevinden van een rechtsmiddel niet tot gevolg dat de 

beslissing in haar geheel dient te worden vernietigd. 

 

2.2. In dit verband wijst de Raad op 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: het vreemdelingenbesluit) waarin gestipuleerd staat: “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.” De omstandig-

heid dat beide beslissingen middels eenzelfde ‘instrumentum’ worden betekend aan de verzoekende 

partij rechtvaardigt niet dat hieruit zou dienen te worden afgeleid dat het ‘negotium’ als één en ondeel-

baar moet worden beschouwd. Wanneer twee beslissingen samen worden betekend, dan kan hieruit 
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niet worden geconcludeerd dat het niet langer twee afzonderlijke beslissingen zijn (cf. RvV 19 december 

2013, nrs. 115 993 en 115 995 (AV); in dezelfde zin: RvS 5 maart 2013, nr. 222.740; RvS 10 oktober 

2013, nr. 225.056; RvS 12 november 2013, nr. 225.455). Bijgevolg wordt het onderzoek van de 

middelen die verzoeker heeft aangevoerd, opgedeeld naargelang het aspect van de bijlage 20 waarop 

zij betrekking hebben.  

 

2.3. Voor zover verzoeker zich in het derde middel van zijn verzoekschrift richt tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten, voert hij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Verzoeker betoogt daarbij het volgende:  

 

“De RvV oordeelde in haar arrest nr. 64 084 van 28 juni 2011 als volgt (rechtspraak bevestigd door de 

Raad van State, nr. 220.340 van 19 juli 2012): 

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 

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 casu meent verzoeker dat in de bestreden beslissing niet werd gemotiveerd omtrent het bevel om 

het grondgebied te verlaten terwijl aan verweerder de mogelijkheid wordt gelaten de weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden desgevallend met bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis 

te brengen. De woordkeuze desgevallend wijst op een keuzemogelijkheid, welke keuze moet worden 

gemotiveerd. 

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 voornoemd artikel blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid in geval dat het recht op verblijf niet wordt erkend, beschikt over de keuze al dan niet een 

bevel om het grondgebied te verlaten te incorporeren in de beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden. Nergens blijkt dat het de bedoeling is geweest van de wetgever om de 

minister of zijn gemachtigde te binden om in bepaalde gevallen een bevel om het grondgebied af te 

leveren. Aldus laat de toepasselijke regelgeving door het gebruik van de bewoording desgevallend de 

vrijheid aan het bestuur om al dan niet een bevel om het grondgebied te verlaten te incorporeren in de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Deze keuzevrijheid wijst op een ruime 

discretionaire beoordelingsbevoegdheid waarover verweerder beschikt. 

De Raad van State oordeelde onder meer in een arrest van 7 juni 2007 (RvS 7 juni 2007, nr. 171.887, 

De Schepper) dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven moeten 

bestaan met een voldoende feitelijke grondslag en dat de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van 

een administratieve overheid onder meer wordt beperkt door het motiveringsbeginsel. 

Ook in de rechtsleer wordt deze zienswijze gevolgd: "Hoe groter de discretionaire bevoegdheid van het 

bestuur, hoe strenger de motiveringsplicht wordt opgevat. De omvang van de motiveringsplicht is dus 

evenredig met de omvang van de discretionaire bevoegdheid waarover de overheid beschikt. Wanneer 

de toepasselijke regelgeving aan het bestuur de vrijheid laat om al dan niet een beslissing te nemen, of 

de keuze laat tussen verschillende mogelijke beslissing, is het bestuur verplicht zijn keuze te 

verantwoorden. Ook bij de invulling van vage normen, zal een uitgebreider motivering noodzakelijk zijn. 

De precieze, concrete motieven moeten uitdrukkelijk en nauwkeurig worden vermeld. Een 

discretionaire bevoegdheid ontslaat de overheid dus geenszins van de verplichting tot formele 

motivering, wel integendeel. In dat geval dringt de motiveringsplicht zich nog meer op als niet te 

verwaarlozen waarborg en zelfs de enige waarborg tegen willekeur." (I. OPDEBEEK en A. 

COOLSAET, administratieve rechtsbibliotheek - algemene reeks, VII, formele motivering van 

bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 1999, 149, nr. 185.) 

Uit lezing van de bestreden beslissing blijkt dat geen enkele motivering werd gegeven waarom 
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verweerder heeft gekozen om bij de weigering van verblijf van meer dan drie maanden een bevel om 

het grondgebied te verlaten te incorporeren. 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. 

Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht wordt aannemelijk gemaakt. 

Het middel van verzoeker is in de voorgaand aangegeven mate gegrond. 

De bestreden beslissing betreft een beslissing waarvan de Raad van State geoordeeld heeft dat er 

slechts één beslissing (bijlage 20) met één motivering werd genomen (RvS 28 juni 2010, nr. 205.924). 

Uit het voorgaande volgt dat verzoeker aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een schending 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht. Aangezien de weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden en het bevel om het grondgebied te verlaten beide één beslissing betreffen met één 

motivering dient de beslissing in zijn geheel te worden vernietigd.  

Het middel is gegrond omdat ook in casu het bevel niet is gemotiveerd. Er is ook geen wetsbepaling 

opgegeven om het bevel te verantwoorden.” 

 

2.4. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet schrijven voor dat 

administratieve beslissingen met redenen dienen te zijn omkleed, hetgeen minstens inhoudt dat de 

juridische en de feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen moeten worden 

vermeld.  

 

2.5. In casu kan de Raad slechts samen met verzoeker vaststellen dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris niet heeft aangegeven op basis van welke wettelijke bepaling hij een bevel om het 

grondgebied te verlaten aflevert. Verzoeker dient bijgevolg te worden bijgetreden waar hij stelt dat “Er 

(…) geen wetsbepaling opgegeven (is) om het bevel te verantwoorden.” 

 

2.6. In haar nota met opmerkingen verantwoordt de verwerende partij haar beslissing om de weigering 

van het recht op verblijf van meer dan drie maanden vergezeld te laten gaan van een bevel om het 

grondgebied te verlaten als volgt: 

 

“In een derde middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- artikel 62 van de Vreemdelingenwet ;  

- de artikelen 2 en 3 van de wet dd. 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurs-

handelingen.  

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat het bevel om het 

grondgebied te verlaten niet zou zijn gemotiveerd.  

Vooreerst laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 

29.07.1991 en artikel 62 van de Wet dd. 15.12.1980, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, 

gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel 

inhoudelijke kritiek levert, maar 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 verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.).  

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering betreft, laat 

verweerder gelden dat uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat het bevel om het 

grondgebied te verlaten wel degelijk werd gemotiveerd.  

Immers werd door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding uitdrukkelijk overwogen dat “de vreemdeling geen aanspraak kan 

maken op enig verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond. Om deze reden levert de 

gemachtigde van de minister een bevel om het grondgebied te verlaten af”.  

Aldus dient te worden besloten dat uit lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de verzoekende partij 

wel degelijk in staat wordt gesteld na te gaan op basis van welke overwegingen werd beslist om een 

bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen.  

De gemachtigde van de Staatssecretaris dient niet bijkomend te motiveren waarom in voorkomend 

geval een bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgeleverd.  
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In zoverre de verzoekende partij nog beweert dat het niet duidelijk zou zijn op grond van welke wettelijke 

bepaling werd beslist tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, laat verweerder gelden 

dat dergelijke kritiek voorbij gaat aan het feit dat het bevel om het grondgebied te verlaten samen met 

een beslissing houdende weigering van verblijf aan verzoekende partij werd betekend. 

Uit de betekening van beide beslissingen gezamenlijk aan de vreemdeling, alsook uit de uitdrukkelijke 

motivering bij het bevel vloeit op noodzakelijke wijze voort dat het bevel om het grondgebied te verlaten 

steunt op het feit dat de vreemdeling, ingevolge deze weigering van verblijf, illegaal in het Rijk verblijft, 

zodat het bevel – impliciet doch zeker – verwijst naar art. 7 eerste lid, 1° en 2° Vreemdelingenwet.  

Deze noodzakelijke gevolgtrekking verhindert elke speculatie, en dit in tegenstelling tot wat verzoekende 

partij schijnt aan te nemen.  

Verzoekende partij gaat ook voorbij aan de rechtspraak van de Raad van State die stelt dat het niet 

vereist is dat de bestuurshandeling verwijst naar de precieze artikelen en het opschrift van de 

toepasselijke regelgeving, althans niet indien de vreemdeling uit de beslissing met zekerheid kan 

afleiden om welke bepalingen het gaat. Het is dan voor betrokkene immers mogelijk om, eventueel na 

het inwinnen van juridisch advies, de toepasselijke bepalingen van de regelgeving te vinden (R.v.St. 30 

juni 2011, nr. 214.333).  

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.  

Geheel ten overvloede, en in ondergeschikte orde, laat de verweerder gelden dat de kritiek van 

verzoekende partij met betrekking tot de motivering van het bevel om het grondgebied te verlaten ook 

niet van aard is om afbreuk te doen aan de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden, en dit in tegenstelling tot het betoog van verzoekende partij die meent dat de voorgehouden 

gebrekkige motivering (quod certe non) de vernietiging van de integrale bijlage 20 zou verantwoorden.  

Verzoekende partij kan uiteraard niet enerzijds voorhouden dat (de motivering van) de beslissing 

houdende weigering van verblijf van meer dan drie maanden en (de motivering van) het bevel om het 

grondgebied te verlaten afzonderlijk dienen te worden beoordeeld op hun wettigheid, terwijl anderzijds 

een gebrek in één van beide beslissingen een vernietiging van beide beslissingen zou wettigen. 

Het onderscheid tussen de akte van betekening en de beslissing zelf, werd ten andere al meermaals 

bevestigd in de rechtspraak van de Raad van State:  

“Dat de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

bepaalt dat de motieven van een bestuurshandeling - negotium - uitdrukkelijk vermeld moeten worden in 

de akte – instrumentum;” (R.v.St. nr. 70.092 van 8 december 1997)  

“Eventuele gebreken in de kennisgeving van een administratieve akte kunnen niet van aard zijn om 

aanleiding te kunnen geven tot de nietigverklaring van deze akte als dusdanig” (zie o.a. R.v.St. nr. 

48.781, 24.08.1994, en R.v.St. nr. 45.694, 19.01.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.).  

“Het gegeven dat de stopzettingsbeslissing en de beslissing tot het aanvatten van de 

onderhandelingsprocedure tegelijk in één formele akte werd genomen doet aan die vaststelling geen 

afbreuk, daar een onderscheid moet worden gemaakt tussen het negotium en het instrumentum. Het 

gaat in casu prima facie om twee autonome beslissingen.” (R.v.St. nr. 173.992 van 16 augustus 2007)  

Het middel faalt in rechte. 

(…)” 

 

2.7. De verwerende partij kan niet worden gevolgd waar zij stelt dat de motieven in de beslissing kunnen 

worden gelezen. Zij neemt trouwens een loopje met de formele motiveringsplicht door te stellen dat de 

overweging dat “de vreemdeling geen aanspraak kan maken op enig verblijfsrecht op basis van een 

andere rechtsgrond” een impliciete doch zekere verwijzing zou bevatten naar artikel 7 eerste lid, 1° en 

2° van de vreemdelingenwet. Hierbij geeft de verwerende partij toe dat de juridische grondslag van het 

bevel om het grondgebied te verlaten niet uitdrukkelijk werd meegedeeld hetgeen op gespannen voet 

staat met artikel 8 van de vreemdelingenwet, dat, zonder in enige uitzondering te voorzien, bepaalt dat 

in een bevel om het grondgebied te verlaten steeds de toepasselijke bepaling van artikel 7 van de 

vreemdelingenwet dient te worden vermeld. 

 

2.8. Verzoeker kan derhalve worden gevolgd in zijn betoog dat verwerende partij met betrekking tot de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is tekortgekomen aan haar 

verplichting tot formele motivering die voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet.  

 

Het derde middel, gericht tegen de bevelscomponent van de bestreden beslissing, is in de aangegeven 

mate gegrond.  
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Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te verlaten. Aangezien 

de eventuele gegrondheid van het andere middel aangevoerd tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten, namelijk het tweede middel waar verzoeker een schending aanvoert van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM), niet tot een ruimere vernietiging kan leiden dient dit tweede middel verder niet onderzocht te 

worden (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

2.9. In een eerste middel, gericht tegen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden, voert verzoeker de schending aan van artikel 42 van de vreemdelingenwet en van artikel 52 

van het vreemdelingenbesluit. Verzoeker zet zijn middel als volgt uiteen:  

 

“Dit artikel stelt: 

(…) 

§ 4  

Indien het familielid alle vereiste documenten heeft overgemaakt, maakt het gemeentebestuur de 

aanvraag over aan de gemachtigde van de minister.  

Indien de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht toekent of als er geen enkele beslissing is 

genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, geeft de burgemeester of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling een “verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie” 

overeenkomstig het model van bijlage 9 af. 

De aanvraag van verzoeker dateert van 27.06.2013, de bestreden beslissing is pas genomen op 

08.01.2014. De laatste dag was 27.12.2013.”  

 

2.10. Verzoeker duidt op het feit dat de bestreden beslissing buiten de termijn van zes maanden uit 

artikel 42, §1 van de vreemdelingenwet is genomen en meent dat deze derhalve laattijdig is. De Raad 

merkt op dat in de beslissing terecht wordt gemotiveerd dat geen toepassing kan worden gemaakt van 

de termijn uit artikel 52, §4, tweede lid van het vreemdelingenbesluit juncto artikel 42, §1 van de 

vreemdelingenwet. Zoals in de bestreden beslissing wordt aangegeven, blijkt uit het administratief 

dossier dat de echtgenote van verzoeker een aantal keren een aanvraag heeft ingediend van een 

verklaring van inschrijving (bijlage 19). Telkens werd haar het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden geweigerd middels een bijlage 20. Ingevolge de laatste aanvraag van een verklaring van 

inschrijving van de echtgenote van verzoeker op 6 mei 2013 trof de gemachtigde van de staats-

secretaris op 6 december 2013 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Aangezien, zoals in de bestreden beslissing wordt 

overwogen, het recht op verblijf van meer dan drie maanden van de echtgenote van verzoeker in België 

niet werd erkend, kan verzoeker niet worden beschouwd “als de echtgenoot van een burger van de 

Unie, waaronder moet worden verstaan een burger van de Unie met verblijfsrecht in België. Bijgevolg 

kan geen toepassing gemaakt worden van artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit, dat eveneens 

slechts van toepassing is op familieleden van een burger van de Unie met verblijfsrecht. Daarom is de 

in artikel 52, §4 van het Vreemdelingenbesluit voorziene termijn van 6 maanden in casu niet van 

toepassing (arrest 217.525 Raad van State dd.24.01.2012).” Verzoeker toont niet aan dat er naar 

aanleiding van zijn aanvraag van 27 juni 2013 (zie punt 1.3) een beslissing diende te worden genomen 

binnen een termijn van 6 maanden. 

 

2.11. De Raad stipt aan dat de bestreden beslissing een onjuiste verwijzing bevat naar de rechtspraak 

van de Raad van State. Deze materiële misslag wordt door de verwerende partij rechtgezet in haar nota 

met opmerkingen, waarin wel verwezen wordt naar het correcte arrestnummer. In zijn arrest van 24 

januari 2012 met nr. 217.526 preciseerde de Raad van State dat, wanneer men gezinshereniging 

aanvraagt met een burger van de Unie, hieronder moet worden verstaan een burger van de Unie met 

verblijfsrecht in België.  

 

2.12. Er werd geen schending aangetoond van artikel 42 van de vreemdelingenwet noch van artikel 52 

van het vreemdelingenbesluit.  

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

 

3. Korte debatten 
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Aangaande de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 20), heeft de 

verzoekende partij geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

Aangaande het bevel om het grondgebied te verlaten, heeft 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. 

 

4. 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: 
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Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring tegen de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden van 8 januari 2014 (bijlage 20) worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De bevelscomponent van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 8 januari 2014 tot weigering van verblijf 

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

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing van de bij artikel 2 vernietigde beslissing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 4 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig juli tweeduizend veertien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 


