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 nr. 130 167 van 25 september 2014 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de minister van 

Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 6 juni 2014 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 15 mei 2014 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 23 juni 2014 met refertenummer X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 augustus 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 september 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van advocaat C. FLAMENG, die verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 19 november 2013 dient verzoekster een verklaring van inschrijving in, in de hoedanigheid van 

echtgenoot van dhr. A.H.  

 

Op 15 mei 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), aan verzoekster ter 

kennis gebracht op 2 juni 2014. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“In uitvoering van artikel 51, §2, 2
de

 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 voor een verklaring van inschrijving, die op 19.11.2013 werd ingediend door: 

Naam: J.  

Voornaam: H. 

Nationaliteit: Nederland  

Geboortedatum: (…)1980  

Geboorteplaats: Beni Said 

Identificatienummer in het Rijksregister:
2
 (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…)  

om de volgende reden geweigerd:
3
 

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. 

Artikel 40bis, §2, 1° van de wet van 15.12.1980 stelt dat 'als familielid van de burger van de Unie worden 

beschouwd: 1 ° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd 

gesloten dat beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of 

zich bij hem voegt; 

Betrokkene heeft de verwantschap ten opzichte van de referentiepersoon onvoldoende aangetoond. 

Als bewijs van verwantschap legt betrokkene een 'attest van huwelijk' (nr. 1349/2013), afgeleverd door 

het Consulaat Generaal van het Koninkrijk Marokko te Rotterdam, voor. In dit attest wordt melding 

gemaakt van een huwelijksakte (nr. 371 blad 371 register 24); deze huwelijksakte wordt echter niet 

voorgelegd. 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. 

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. Over de rechtspleging 

 

2.1 Artikel 39/72 juncto artikel 39/81 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) bepaalt als volgt: 

 

“De verwerende partij bezorgt de griffier binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep het 

administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.”  

 

De verwerende partij werd per bode op 16 juli 2014 in kennis gesteld van het verzoekschrift en werd 

verzocht om het administratief dossier en een nota in te dienen. 

 

De verwerende partij heeft in casu geen nota met opmerkingen ingediend. 

 

2.2 Verzoekster heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de vreemdelingenwet voorziene termijn 

van 8 dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met 

toepassing van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet 

overeenkomstig het eerste lid. De Raad doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in het 

inleidend verzoekschrift en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet.  

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Luidens artikel 39/78, eerste lid juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet 

het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel die door de 

bestreden rechtshandeling wordt geschonden en de wijze waarop deze rechtsregel wordt geschonden 

(RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972 en RvS 1 oktober 2006, nr. 

135.618). 

 

In casu geeft verzoekster in het inleidende verzoekschrift een uiteenzetting van de feiten. Verzoekster 

herhaalt de motieven in de bestreden beslissing en stelt dat zij wil opmerken dat zij getrouwd is, zoals 

blijkt uit het voorgelegde huwelijksattest. Zij wijst erop dat zij door middel van een register is gehuwd, 

hetgeen rechtsgeldig is in Nederland. Daarom vraagt zij om haar het verblijfsrecht toe te kennen.  
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Vooreerst dient de Raad erop te wijzen dat hij in voorliggend geschil overeenkomstig artikel 39/2 van de 

vreemdelingenwet optreedt als annulatierechter. Hij is derhalve niet bevoegd om verzoekende partij tot 

een verblijf toe te laten of een verblijfsrecht toe te kennen. Ambtshalve wordt vastgesteld dat, in de mate 

dat het beroep dit tot voorwerp heeft, het niet ontvankelijk is. 

 

De Raad merkt vervolgens op dat verzoekende partij in haar inleidend verzoekschrift niet op voldoende 

duidelijke wijze te kennen geeft welke rechtsregel of welk rechtsbeginsel door de bestreden handeling is 

geschonden en in welk opzicht die regel of dat beginsel is geschonden. Het verzoekschrift bevat geen 

middelen in de zin van het voornoemde artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet.  

 

Ten overvloede en in zoverre verzoekende partij meent dat de verwantschap met haar echtgenoot 

voldoende is aangetoond aan de hand van het huwelijksattest, wijst de Raad op het motief in de 

bestreden beslissing, met name dat in het attest melding wordt gemaakt van een huwelijksakte die 

evenwel niet is voorgelegd. Verzoekende partij betwist dit niet. Het feit dat in Nederland het ‘register’ 

voldoende is om haar huwelijk ‘rechtsgeldig’ aan te tonen, doet geen afbreuk aan de correcte 

vaststelling van de verwerende partij dat verzoekende partij beschikt over een huwelijksakte die zij niet 

heeft voorgelegd. Een eventueel gebrek in de motivering van de bestreden beslissing wordt niet 

aangetoond.   

 

Het beroep tot nietigverklaring is niet ontvankelijk, nu het verzoekschrift geen middelen bevalt in de zin 

van artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig september tweeduizend 

veertien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 


