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 nr. 131 910 van 23 oktober 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, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 4 april 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 van 24 maart 

2014 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 juli 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 augustus 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DHONDT, die loco advocaat B. LOOS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat T. BRICOUT, 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 kwam op 4 oktober 2012 toe op Belgisch grondgebied en werd op 7 november 2012 in 

het bezit gesteld van een aankomstverklaring (bijlage 3) waarvan de geldigheidsduur verstreek op 3 

januari 2013. 

 

1.2. Verzoeker diende op 27 september 2013 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie (bijlage 19ter). 

1.3. De gemachtigde van de burgemeester van de gemeente Wijnegem nam op 3 januari 2014 een 

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

verlaten (bijlage 20).   



  

 

RvV X - Pagina 2 van 3 

 

1.4. Op 21 maart 2014 werd verzoeker een attest van afneming (bijlage 37) gegeven aangaande de in 

punt 1.3. vermelde bijlage 20.  

 

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

Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) nam op 24 maart 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 26 maart 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 sen familielid van een burger van do Unie, die op 27.09.2013 werd 

ingediend door: 

Naam: W.(…) 

Voornaam: J.(…) 

Nationaliteit: Suriname 

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 familielid van een burger van de Unie. 

Immens, de wettelijk geregistreerde partner in functie van wie de aanvraag werd ingediend, heeft zelf 

geen verblijf in België. Het verblijfsrecht van de referentiepersoon werd geweigerd via een bijlage 20 met 

bevel om het grondgebied te verlaten dd. 30.12.2013. 

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. 

Het recht op verblijf 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. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste van verzoeker te 

leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In zijn verzoekschrift voert verzoeker onder andere de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht 

waarbij hij in zijn enig middel onder meer het volgende poneert:  

 

“(…) 

In tegenstelling tot hetgeen verwerende partij in de bestreden beslissing poneert, bezit verzoekers’ 

wettelijke partner wel degelijk een verblijf in België. Mevrouw P.(…) T.(…) kreeg op 30 november 2013 

weliswaar een Bijlage 20 betekend, maar hiertegen werd een schorsend beroep aangetekend bij Uw 

Raad. (RvV 148 324). In afwachting van de behandeling van dit beroep, beschikt mevrouw P.(…) T.(…) 

over een Bijlage 35, en verblijft ze op legale wijze op het grondgebied.  

(…) 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij totaal geen rekening hield met verzoekers’ 

gezinsleven met zijn zwangere partner, die legaal in België verblijft. Het onderzoek van verwerende 

partij gebeurde dan ook uiterst onzorgvuldig. 

(…)” 

 

3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 
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meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

3.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) dient vast te stellen dat, zoals 

verzoeker aangeeft, verzoekers partner inderdaad een beroep heeft aangetekend tegen de aan haar 

betekende bijlage 20 waardoor zij inderdaad, minstens gedurende de termijn dat haar beroep hangend 

was, over een bijzonder verblijfsdocument beschikte. De gemachtigde van de staatssecretaris heeft 

hiermee geen rekening gehouden. Daarenboven werd de beslissing die in hoofde van verzoekers 

partner werd genomen vernietigd door toedoen van het arrest van 28 juli 2014 met nr. 127 499. 

Aangezien de partner van verzoeker door deze vernietiging wederom over een geldige verblijfstitel in 

België beschikt (een attest van immatriculatie), wordt de feitelijke grondslag van de thans bestreden 

beslissing, namelijk dat “de wettelijk geregistreerde partner in functie van wie de aanvraag werd 

ingediend, (…) zelf geen verblijf (heeft) in België”, volledig ondergraven. De beslissing geeft geen blijk 

van de vereiste zorgvuldigheid.  

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien het eventueel gegrond bevinden van de eveneens aangevoerde schending 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 niet tot een 

ruimere nietigverklaring aanleiding kan geven, dient dit thans niet verder te worden onderzocht. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 24 maart 2014 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig oktober tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 

 


