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 nr. 137 722 van 2 februari 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Stad GENT, vertegenwoordigd door de Burgemeester. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 20 oktober 2014 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 12 november 2013 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 3 december 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 januari 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VAN HOLSBEKE, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat L. DE WITTE, 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 dient op 29 april 2011 een aanvraag in tot verklaring van inschrijving als 

bloedverwante in opgaande lijn van haar dochter. 

 

Op 30 juli 2011, met kennisgeving op 11 oktober 2011 neemt de verwerende partij de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten met het 

verzoek binnen de maand de vereiste documenten over te maken, waaronder bewijs van stortingen in 

het verleden. 
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Op 12 november 2013 neemt de verwerende partij de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze vormen respectievelijk de eerste en 

tweede bestreden beslissing met reden: 

 

“(…)De betrokkene heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij/zij zich in de voorwaarden 

bevindt om te genieten van  

 ;1 het recht op verblijf van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van burger van de Unie. 

Volgende gevraagde documenten werden niet voorgelegd : Uittreksel uit de geboorteakte (indien vereist 

met legalisatie) en/of bewijs dat hij/zij ten laste is van de referentiepersoon:. bewijzen van financiële 

steun In het verleden (…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Het eerste middel in de synthesememorie luidt: 

 

“Eerste middel: schending van artikel 40bis, § 4, lid twee van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

(hierna: de vreemdelingenwet), van artikel 51, § 1, eerste 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), van de materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Manifeste beoordelingsfout. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. (RvS. 11 juni 2002, 

nr. 101.624) 

Het zorgvuldigheidbeginsel legt evenwel aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinden (R.v.St. 2 februari 

2007, nr. 167.411; RvS. 14 februari 2006, nr. 154.954). 

Het bestuur dient op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel te vermijden dat de rechtsonderhorige in 

zijn rechtmatige verwachtingen - minstens in de verwachtingen die hij redelijkerwijze vermocht te 

koesteren - wordt gefrustreerd. (K. LEUS, 'Het zorgvuldigheidsbeginsel', in 1. OPDEBEEK en M. VAN 

DAMME (ed.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, Die Keure, 2006, 119) 

Artikel 40bis, § 4, lid twee van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“De in artikel 40, § 4, eerste lid, 2°, bedoelde burger van de Unie moet dan tevens het bewijs leveren dat 

hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat de in § bedoelde familieleden 

tijdens zijn verblijf ten laste komen van het sociale zekerheidsstelsel van het Rijk, en dat hij over een 

verzekering beschikt die de ziektekosten van zijn familieleden in het Rijk dekt. In het kader van de 

evaluatie van de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de burger 

van de Unie, waarbij ondermeer rekening wordt gehouden met de aard en de regelmaat van diens 

inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn.” 

Artikel 51, § 1, eerste lid van het vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

“Indien een burger van de Unie niet alle vereiste bewijsstukken overlegt binnen drie maanden na de 

indiening van zijn aanvraag voor een verklaring van inschrijving, weigert de burgemeester of zijn 

gemachtigde de aanvraag, zonder hem het bevel te geven om het grondgebied te verlaten, door middel 

van een document overeenkomstig het model van bijlage 20. Hij deelt hem mee dat hij over een 

bijkomende termijn van een maand beschikt om de vereiste documenten over te leggen.” 

De Stad Gent motiveerde de bestreden beslissing als volgt: 

“Volgende gevraagde documenten werden niet voorgelegd: Uittreksel uit de geboorteakte (indien vereist 

met legalisatie) en/of bewijs dat hij/zij ten laste is van de referentiepersoon: bewijzen van financiële 

steun in het verleden.” 

De beslissing dd. 30/7/2011 luidt als volgt: 

“de betrokkene heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij/zij zich in de voorwaarden 

bevindt om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van 

burger van de Unie. Overeenkomstig artikel 51, §1, eerste lid van het genoemd koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 beschikt de betrokkene over een bijkomende termijn van een maand, namelijk tot 

11/11/2013, om de vereiste documenten over te maken. Volgende gevraagde documenten werden niet 

overgelegd: 

attest onvermogen uit land van Herkomst + bewijzen van inkomen dochter + bewijzen van stortingen in 

het verleden + attest niet ten laste van het OCMW.” (zie stuk 2) 

In de bestreden beslissing van 12/11/2013 weigert men het verblijf omdat het uittreksel uit de 

geboorteakte niet zou zijn overgelegd, doch in de eerdere beslissing dd. 30/7/2011 werd verzoekster er 
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niet op gewezen dat dit stuk nog niet werd overgelegd, zodat verzoekster geen weet had dat dit stuk 

nog ontbrak of nog zou moeten worden voorgelegd. 

Het kan toch niet zijn dat verzoekster eerst een eerste beslissing krijgt waarin geen sprake is van het 

nog moeten overleggen van een uittreksel uit de geboorteakte, waarna dan in de volgende beslissing de 

aanvraag wordt geweigerd op grond van het feit als zou het uittreksel uit de geboorteakte niet zijn 

voorgelegd. 

Dit was voor verzoekster een nieuwe element. 

De door de bevoegde autoriteiten voor de afgifte van een verklaring van inschrijving vereiste 

documenten dienen zeer gedetailleerd te worden gespecificeerd om te vermijden dat uiteenlopende 

administratieve praktijken of interpretaties een onnodige hindernis vormen voor de uitoefening van het 

recht van verblijf door burgers van de Unie en hun familieleden. (Richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004) 

Wanneer in een voorafgaandelijke beslissing conform art. 51, §1, eerste lid Vreemdelingenbesluit, geen 

volledige opgave wordt gedaan van de stukken die nog moeten worden bijgebracht, kan men moeilijk 

zoals in de bestreden beslissing motiveren dat het verblijf geweigerd wordt op grond van het niet 

overleggen van bepaalde andere stukken, die in eerste instantie nooit gevraagd werden. 

Verwerende partij kan toch niet voorhouden dat zij duidelijk en volledig is geweest betreffende het 

voorleggen van bepaalde noodzakelijk documenten, laat staan dat de motivering van de weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden duidelijk is. 

De bestreden beslissing en de vermelding “en/of” kan evengoed worden begrepen als zou verzoekster 

het uittreksel uit de geboorteakte niet hebben voorgelegd, en als zou op grond daarvan het verblijf 

geweigerd zijn. Het is helemaal niet duidelijk, noch staat het vast dat de bestreden beslissing louter 

werd genomen omwille van het niet overmaken van de stortingsbewijzen. 

De vermelding “en/of” zorgt integendeel voor verwarring en kan in die zin worden geïnterpreteerd dat 

het enerzijds voldoende was een uittreksel van de geboorteakte voor te leggen, anderzijds dat de 

bestreden beslissing werd genomen omwille van het niet overleggen van een uittreksel uit de 

geboorteakte, wat in casu weldegelijk werd overgemaakt. 

De motieven die aan verzoekster in de bestreden beslissing werden meegedeeld kunnen deze 

beslissing niet in feite en in rechte verantwoorden. De motivering van de bestreden beslissing, waarbij 

gesteld wordt dat een uittreksel uit de geboorteakte ontbreekt, kan niet worden begrepen in het licht van 

de eerdere beslissing en gevraagde stukken dd. 30/7/2011 en in de vaststelling dat deze weldegelijk 

werd overgemaakt. 

In die zin wordt het doel van artikel 51, § 1, eerste lid van het Vreemdelingenbesluit volledig 

achterhaald. Wat is dan nog het nut een bijkomende termijn van één maand aan de aanvragers toe te 

kennen wanneer men een beslissing tot weigering, conform artikel 51, §1, tweede lid 

vreemdelingenbesluit, louter kan baseren op het gegeven dat er nog andere stukken niet zouden zijn 

voorgelegd, waarvan geen sprake was in de voorafgaandelijke beslissing conform artikel 51, §1, eerste 

lid vreemdelingenbesluit. Dit leidt tot complete willekeur. 

Artikel 51, §1, tweede lid van het vreemdelingenbesluit verwijst uitdrukkelijk naar artikel 51, § 1, eerste 

lid van het vreemdelingenbesluit en luidt als volgt: 

“Indien de burger van de Unie nog altijd niet beschikt over de vereiste documenten binnen de 

bijkomende termijn van een maand bedoeld in het eerste lid, weigert de burgemeester of zijn 

gemachtigde de aanvraag en geeft hij hem, zo nodig, het bevel om het grondgebied te verlaten, door 

middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 20. “(eigen onderlijning) 

Verweerder dient dus volledig en duidelijk te zijn betreffende de nog vereiste documenten wanneer hij 

een bijlage 20 in de zin van artikel 51, §1, eerste lid Vreemdelingenbesluit aflevert, aangezien op basis 

daarvan, één maand later een beslissing kan volgen conform artikel 51,§1, tweede lid 

vreemdelingenbesluit. 

Verweerder dient daarnaast, en vooral volledig en duidelijk te zijn betreffende de feiten waarop hij zijn 

beslissing tot weigering van verblijf steunt en motiveert. 

Verweerder is verplicht het dossier zorgvuldig en grondig te behandelen om vervolgens een duidelijke 

en volledige opgave te doen van de nog te voegen stukken/documenten. 

Dat verzoekster het uittreksel uit de geboorteakte zogezegd nog diende over te maken werd haar pas 

voor het eerst ter kennis gebracht op 22/9/2014. 

Verzoekster dacht dan ook terecht aan de voorwaarden voor een verblijf van meer dan drie maanden 

als familielid in opgaande lijn te hebben voldaan, en slaagt er niet in om te begrijpen waarom zij een 

weigeringsbeslissing heeft ontvangen. 

Zij werd in haar rechtmatige verwachtingen gefrustreerd door een beslissing die tegen elke redelijkheid 

ingaat. 

De bestreden beslissing schendt dan ook zowel het zorgvuldigheids- als het redelijkheidsbeginsel. Ook 

de materiële motiveringsplicht werd geschonden doordat verweerder de feitelijke gegevens niet correct 
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heeft beoordeeld en op een onredelijke manier tot het negatieve besluit is gekomen. De beslissing werd 

niet op deugdelijke wijze gemotiveerd. 

De bestreden beslissing en de motivering ervan kan evengoed worden begrepen als zou verzoekster 

het uittreksel uit de geboorteakte niet hebben voorgelegd, en als zou op grond daarvan het verblijf 

geweigerd zijn. 

Minstens moet worden gezegd dat verweerster haar beslissing niet zorgvuldig heeft voorbereid wanneer 

zij deze neemt in strijd met een eerder door haar genomen beslissing. 

Tenslotte werden artikel 40bis, § 4, lid twee van de vreemdelingenwet en artikel 51, § 1, eerste lid van 

het vreemdelingenbesluit geschonden doordat verweerder op een onzorgvuldige, onredelijke en slecht 

gemotiveerde manier heeft geweigerd deze toe te passen op de situatie van verzoekster. 

De kritiek die verzoekster hierboven heeft ontwikkeld is dus weldegelijk gericht tegen de beslissing tot 

weigering van het verblijf, in tegenstelling tot wat verweerder in zijn nota probeert voor te houden.” 

 

2.1.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren 

over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, met dien 

verstande echter dat de aanvrager van een vergunning alle nuttige elementen moet aanbrengen om te 

bewijzen dat hij aan de voorwaarden voldoet om de gevraagde vergunning te krijgen (RvS 12 maart 

2013, nr. 222.809). 

 

Voorts dient samen met de verwerende partij te worden vastgesteld dat uit artikel 51, § 1 van het 

vreemdelingenbesluit zoals geciteerd door de verwerende partij blijkt dat indien de burger van de Unie 

nog altijd niet beschikt over de vereiste documenten zoals voorzien in artikel 40bis, § 4 van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet). Uit deze bepaling blijkt dat de verzoekende partij 

ertoe gehouden is aan te tonen dat zij ten laste is van de persoon die zij wenst te vervoegen. 

 

Voorts blijkt uit het administratief dossier dat op 30 juli 2011 met kennisgeving op 11 oktober 2013 aan 

de verzoekende partij een bijkomende termijn werd vergund van één maand om bewijzen voor te leggen 

van “stortingen in het verleden” net om aan te tonen dat de verzoekende partij ten laste is van haar 

dochter, dit conform artikel 51, § 1 van het vreemdelingenbesluit. De verzoekende partij ontkent niet en 

minstens toont zij dit niet aan, dat zij geen stortingen of andere bewijzen heeft overgemaakt die moeten 

aantonen dat zij in het verleden ten laste was van haar dochter. Dit motief volstaat al om de eerste 

bestreden beslissing te schragen en toont enkel de nalatigheid van de verzoekende partij aan. De 

verzoekende partij gaat aan dit determinerend motief voorbij door enkel uitleg te geven over de 

geboorteakte. Vermits dit motief volstaat, is het betoog zoals uiteengezet in het eerste middel niet 

dienstig en kan dit op zich niet leiden tot de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing. Het 

determinerend motief schraagt de eerste bestreden beslissing afdoende en er kan geen manifeste 

beoordelingsfout worden vastgesteld die kan leiden tot de nietigverklaring van de eerste bestreden 

beslissing. Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de eerste bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. 

 

Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82 301), wat in casu niet het geval is. 

 

Voorts is de aangevoerde schending van artikel 40bis, § 4, lid 2 in samenlezing met artikel 40, § 4, 

eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet niet dienstig nu de verzoekende partij geen aanvraag heeft 

ingediend als zijnde beschikker over voldoende bestaansmiddelen. 

 

De door de verzoekende partij aangehaalde bepalingen zijn niet geschonden. 

 

2.2.1. Het tweede middel in de synthesememorie luidt: 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

“Tweede middel: Schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de vreemdelingenwet, van 

artikel 51, §1, tweede lid van het vreemdelingenbesluit, en van het materieel motiveringsbeginsel. 

Artikel 51,§1, tweede lid van het vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

“Indien de burger van de Unie nog altijd niet beschikt over de vereiste documenten binnen de 

bijkomende termijn van een maand bedoeld in het eerste lid, weigert de burgemeester of zijn 

gemachtigde de aanvraag en geeft hij hem, zo nodig, het bevel om het grondgebied te verlaten, door 

middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 20.” 

De in artikel 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. (RvV 19 december 2013, nr. 115.993; RvV 28 juni 2011, nr. 64.084) 

De bestreden beslissing stelt dat verzoekster het bevel krijgt om het land te verlaten. Op geen enkele 

wijze wordt echter door de verwerende partij gemotiveerd waarom verzoekster een bevel om het 

grondgebied te verlaten moet krijgen. Ook in de akte van kennisgeving wordt geen wettelijke basis noch 

motivering voor het bevel gegeven. 

Het is niet zo, omdat haar aanvraag geweigerd wordt, dat zij automatisch een bevel dient te krijgen om 

het grondgebied te verlaten. 

Artikel 51, §1, tweede lid van het vreemdelingbesluit bepaalt uitdrukkelijk dat er “zo nodig” een bevel 

wordt afgeleverd. 

Uit bovenvermelde bewoordingen kan geen verplichting worden afgeleid om een bevel om het 

grondgebied te verlaten te geven. De woorden “zo nodig” wijzen integendeel op een mogelijkheid en 

betekent niet dat in ieder geval een bevel zou moeten worden gegeven (cf. RvS 19 juli 2012, nrs. 

220.339 en 220.340; RvS 24 oktober 2012, nr. 221.165). Een mogelijkheid welke moet worden 

gemotiveerd. 

In de bestreden beslissing wordt er geen enkele motivering gegeven waarom de verwerende partij 

ervoor gekozen heeft om, bij de weigering van het verblijf van meer dan drie maanden, een bevel om 

het grondgebied te verlaten, te geven. 

Verzoekster is niet in staat om na te gaan op basis van welke overwegingen verwerende partij beslist 

heeft om aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen. 

Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht wordt aannemelijk gemaakt. 

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. Verzoekster verwijst hierbij naar de beslissing van de Raad van State van 28 juni 2010, nr. 

205.924 en het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 28 juni 2011, nr. 64.084. 

Daarbij verwijst verzoekster naar de nota van verwerende partij zelf waar zij uitdrukkelijk stelt dat “uit de 

betekening van beide beslissingen gezamenlijk aan de vreemdeling, vloeit op impliciete doch 

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.” 

Om dan te beweren dat het bevel en de weigering volledig autonome beslissingen zijn. Als dit volledig 

autonome beslissingen zijn, dan dienen zij eveneens volledig autonoom te worden gemotiveerd. 

Als het bevel om het grondgebied te verlaten zich steunt op de weigering, en de weigering impliciet de 

motivering bevat voor het bevel kan men moeilijk blijven voorhouden dat beide beslissingen autonoom 

zijn. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten heeft in casu dezelfde motivering als de weigering van het 

verblijf. Er werd in dit dossier weldegelijk een beslissing genomen op grond van één motivering. 

Ondergeschikt, indien wordt vastgesteld dat er weldegelijk sprake is van meerdere, van elkaar te 

onderscheiden beslissingen dan heeft verzoekster reeds hierboven voldoende uiteengezet waarom 

zowel de weigering tot het verblijf van meer dan drie maanden als het bevel tot verlaten van het 

grondgebied moet worden vernietigd. 

Geheel ten overvloede, voor wat betreft het bevel tot verlaten van het grondgebied, laat verzoekster 

gelden dat de vaststelling dat een vreemdeling binnen de gestelde termijn niet aantoont dat hij zich in de 

voorwaarden bevindt voor een recht op verblijf van meer dan drie maanden, als familielid in opgaande 

lijn, niet automatisch leidt tot de vaststelling dat deze vreemdeling zich tevens op onwettige wijze in het 

Rijk bevindt. 
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Het was aan verweerder om aanvullend te onderzoeken of verzoekster al dan niet op andere gronden 

wettig in het Rijk verblijft. Een bevel om het grondgebied te verlaten kan immers slechts worden 

afgegeven in toepassing van artikel 7 van de vreemdelingenwet. Het staat helemaal niet vast dat 

verzoekster, om reden van de weigering alleen, op illegale wijze in het Rijk verblijft! 

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

verlaten is niet gerechtvaardigd, noch proportioneel. 

De verwerende partij kan er niet omheen dat de bestreden beslissing niet de minste motivering bevat 

betreffende de specifieke toestand van verzoekster en een schending van de materiële motiveringsplicht 

inhoudt.” 

 

2.2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

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

- De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen; 

- Art. 62 van de Vreemdelingenwet; 

- Artikel 51, §1, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit, 

- “Het materieel motiveringsbeginsel”. 

De verzoekende partij houdt voor dat op geen enkele wijze zou zijn gemotiveerd waarom een bevel om 

het grondgebied te verlaten wordt afgegeven, doch de verzoekende partij gaat bij haar kritiek voorbij 

aan de verwijzing van de gemachtigde van de Burgemeester naar de toepasselijke rechtsgrond. 

In de bestreden beslissing wordt inderdaad uitdrukkelijk verwezen naar artikel 51, §1, tweede lid van het 

Vreemdelingenbesluit, dat stipuleert dat indien de vreemdeling de vereiste documenten niet binnen de 

bijkomende termijn van één maand voorlegt, de burgemeester of zijn gemachtigde zo nodig een bevel 

om het grondgebied te verlaten afgeeft. 

Wanneer het verblijf wordt geweigerd, kan de Burgemeester of zijn gemachtigde -na te hebben 

vastgesteld dat de verzoekende partij illegaal in het Rijk verblijft- niet anders dan een bevel om het 

grondgebied te verlaten af te leveren, hetgeen een loutere vaststelling uitmaakt van de illegale 

verblijfssituatie van de vreemdeling. 

Verzoekster kan niet dienstig voorhouden dat zij niet in staat is na te gaan op welke basis de 

gemachtigde van de Burgemeester ervoor geopteerd heeft een bevel om het grondgebied te verlaten te 

nemen. 

Dergelijke stelling gaat immers voorbij 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, vloeit op impliciete doch 

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. 

De kritiek is gericht tegen het bevel, en niet tegen de beslissing tot weigering van verblijf 

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 lijkt daarbij ten onrechte aan te nemen dat de beslissingen houdende weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden en het bevel om het grondgebied te verlaten een ondeelbare akte 

vormen, daar waar beide beslissingen als autonome, op zich staande beslissingen dienen te worden 

beschouwd. 

Indien het bevel om het grondgebied te verlaten met een nietigheid zou zijn behept (quod non), 

verantwoordt dit niet dat de beslissing houdende weigering tot verblijf van meer dan drie maanden, die 

samen met dit bevel aan verzoekende partij werd betekend, eveneens wordt vernietigd. 

De omstandigheid dat beide beslissingen middels eenzelfde instrumentum, te weten de bijlage 20, 

worden betekend aan verzoekende partij, rechtvaardigt niet dat hieruit zou dienen te worden afgeleid 

dat de negotia, te weten de beslissingen, als één en ondeelbaar dienen te worden beschouwd, daar 

waar art. 51, § 2, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit uitdrukkelijk aanduidt dat de bijlage 20 dient 

te worden beschouwd als de akte van kennisgeving, waarbij desgevallend ook een bevel om het 

grondgebied te verlaten wordt betekend aan de vreemdeling, samen met de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden. 

Artikel 51, §2, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit luidt inderdaad als volgt: 

“Indien de Minister of zijn gemachtigde aan de burger van de Unie niet het verblijfsrecht toekent, weigert 

hij de aanvraag en geeft hij hem, zo nodig, het bevel om het grondgebied te verlaten. De burgemeester 
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of zijn gemachtigde betekent beide beslissingen door middel van een document overeenkomstig het 

model van bijlage 20.” 

De bijlage 20 wordt door de regelgever uitdrukkelijk aangeduid als wijze van betekening, en kan op zich 

niet als een beslissing worden beschouwd. Dit blijkt duidelijk uit de bewoordingen ‘kennis gegeven’, 

‘afgifte’, ‘document’… 

De vraag of het bevel om het grondgebied te verlaten in kwestie al dan niet afdoende werd gemotiveerd, 

houdt geen uitstaans met de geldigheid van de beslissing houdende weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden, en is dan ook niet van aard hieraan afbreuk te doen. 

Verzoekende partij miskent derhalve de inhoud van artikel 5, §2, tweede lid van het 

Vreemdelingenbesluit. 

Ook de bijlage 20 vermeldde in casu expliciet in haar hoofding: “beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten”. Door beide beslissingen als één en 

ondeelbaar te beschouwen, miskent verzoekende partij de bewijskracht van deze bijlage 20. 

Terwijl beide beslissingen ook een andere juridische en feitelijke grondslag kennen, daar waar de 

beslissing houdende weigering van verblijf gesteund is op de vaststelling dat niet is voldaan aan de 

voorwaarden voor gezinshereniging (zoals die zijn vastgelegd in de art. 40 e.v. Vreemdelingenwet), daar 

waar het bevel om het grondgebied te verlaten steunt op de vaststelling dat verzoekende partij illegaal in 

het Rijk verblijft, nu het verblijf van meer dan drie maanden werd geweigerd. 

De verweerder verwijst naar het arrest nr. 222.740 dd. 05.03.2013 van de Raad van State, dat naar 

analogie toepassing vindt: 

“Considérant que l’article 71/5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité dispose comme suit : 

« Lorsque le Ministre, ou son délégué, décide, conformément à l'article 51/8, alinéa 1, de la loi, de ne 

pas prendre la demande d'asile en considération, il refuse l'entrée dans le Royaume à l'étranger ou lui 

donne l'ordre de quitter le territoire. Les décisions du Ministre ou de son délégué sont notifiées au 

moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13quater. » 

Qu’en considérant comme une décision unique et indivisible, la décision de refus de prise en 

considération d’une demande d’asile et l’ordre de quitter le territoire qui l’accompagne, le juge 

administratif méconnaît cette disposition ; qu’en affirmant que celle-là « inclut » celui-ci, il confond les 

décisions elles-mêmes avec leur acte commun de notification ; que, dans cette mesure, le moyen est 

fondé en sa seconde branche, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué.” 

Vrije vertaling: 

“Overwegende dat het artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 voornoemd, stipuleert 

als volgt: 

“Wanneer de Minister, of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 51.8, eerste lid, van de wet, beslist 

de asielaanvraag niet in aanmerking te nemen, weigert hij de vreemdeling de binnenkomst in het Rijk of 

geeft hij hem het bevel om het grondgebied te verlaten. De beslissingen van de Minister of van diens 

gemachtigde worden door middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 13quater 

betekend.” 

Dat de bestuurlijke rechter deze bepaling miskent door te oordelen dat de beslissing houdende 

weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag en het bevel om het grondgebied te verlaten 

dat deze beslissing vergezelt, een unieke en ondeelbare beslissing zouden vormen; dat de rechter, door 

te stellen dat deze eerste beslissing dit bevel zou ‘omvatten’, de beslissingen zelf verwart met hun 

gemeenschappelijke akte van betekening; dat, in deze mate, het middel gegrond is in haar tweede 

onderdeel, hetgeen volstaat tot vernietiging van het bestreden arrest.” 

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. 

Verweerder wijst ter zake ook op het positieve auditoraatsverslag dat dienaangaande werd verleend in 

de zaak G/A 209.014/XIV-34918: 

“Uit [art. 52, § 4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit] blijkt dat de minister of zijn gemachtigde 

ingeval van weigering van het recht van verblijf, desgevallend twee beslissingen neemt, namelijk een 

beslissing waarbij hij het recht op verblijf niet erkent enerzijds en een bevel om het grondgebied te 

verlaten anderzijds. De omstandigheid dat beide beslissingen worden ter kennis gebracht in éénzelfde 

bijlage doet hieraan geen afbreuk. 

De verwijzing naar het arrest van de Raad van State nr. 205.924 van 28.06.2010 in het bestreden arrest 

is niet relevant aangezien uit dit arrest niet op algemene wijze kan afgeleid worden dat alle beslissingen 

die een bevelscomponent bevatten één en ondeelbaar zijn. 

Door te oordelen dat de bestreden beslissing één beslissing betreft met één motivering en bijgevolg in 

haar geheel dient te worden vernietigd, miskent de rechter in vreemdelingenzaken in het bestreden 

arrest de inhoud van artikel 52, § 4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit.” 
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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, minstens voor wat betreft de weigering van het verblijf van meer dan drie 

maanden, gelet op het feit dat de verzoekende partij in haar inleidend verzoekschrift volkomen in 

gebreke blijft dienaangaande enig middel te formuleren. 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

2.2.3. Allereerst merkt de Raad op dat wanneer een vreemdeling verzoekt om, in toepassing van artikel 

40ter van de vreemdelingenwet tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk te worden 

toegelaten, het aan verwerende partij toekomt om na te gaan of de betrokken vreemdeling aan de in 

deze wetsbepaling gestelde voorwaarden voldoet. Indien verwerende partij vaststelt dat dit niet het 

geval is dan kan zij ten aanzien van deze vreemdeling een beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden nemen. De vaststelling dat een vreemdeling niet over een recht op verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk beschikt of dat hij naliet aan te tonen dat hij over een dergelijk recht op 

verblijf beschikt, leidt niet automatisch tot de vaststelling dat deze vreemdeling zich op onwettige wijze in 

het Rijk bevindt. Het is immers mogelijk dat deze vreemdeling tot een verblijf in het Rijk werd 

gemachtigd of dat hij tijdens de behandeling van een andere aanvraag (asiel, medische redenen…) 

tijdelijk in het Rijk kan verblijven. Wanneer de verwerende partij constateert dat een vreemdeling geen 

recht op verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk kan laten gelden, komt het haar toe aanvullend 

te onderzoeken of de betrokken vreemdeling niet tevens onwettig in het Rijk verblijft en desgevallend 

over te gaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Een dergelijk bevel om het 

grondgebied te verlaten kan slechts worden afgegeven in toepassing van artikel 7 van de 

vreemdelingenwet. Een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en een bevel 

om het grondgebied te verlaten hebben ook verschillende rechtsgevolgen. Een beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden heeft louter tot gevolg dat een vreemdeling geen recht op 

verblijf kan laten gelden en eventueel zal dienen terug te vallen op zijn vroegere verblijfstoestand. Een 

bevel om het grondgebied te verlaten heeft tot gevolg dat een vreemdeling het Belgisch grondgebied 

dient te verlaten en kan desgevallend als basis dienen voor een gedwongen terugleiding naar de grens 

en een administratieve vrijheidsberoving.  

 

Gelet, enerzijds, op het feit dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten de toetsing aan verschillende 

wetsbepalingen en dus een afzonderlijk onderzoek en een afzonderlijke juridische grondslag vereisen 

en, anderzijds, dat deze beslissingen onderscheiden rechtsgevolgen hebben, moet worden 

geconcludeerd dat het van elkaar te onderscheiden rechtshandelingen zijn, die elk op eigen gronden 

kunnen worden aangevochten bij de Raad. Het gegeven dat de eventuele vernietiging van een 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden tot gevolg heeft dat ook het in dezelfde 

akte van kennisgeving opgenomen bevel om het grondgebied te verlaten kaduuk wordt, doet aan 

voorgaande vaststelling geen afbreuk en laat slechts toe te concluderen dat het voor een vreemdeling 

aangewezen kan zijn beide beslissingen aan te vechten indien hij meent dat de beslissing waarbij hem 

een verblijf wordt geweigerd op onwettige wijze werd genomen. De vaststelling dat een bevel om het 

grondgebied te verlaten niet overeenkomstig de wet werd genomen heeft daarentegen geen gevolgen 

voor de in dezelfde akte van kennisgeving opgenomen beslissing tot weigering van verblijf. Het is 

derhalve mogelijk dat de Raad vaststelt dat de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten werd genomen met miskenning van de wet terwijl deze vaststelling geen impact heeft op de 

beslissing tot weigering van verblijf, die aan een vreemdeling met een zelfde akte ter kennis werd 

gebracht. De vernietiging van dit bevel om het grondgebied te verlaten wijzigt immers niets aan de aard 

of rechtsgeldigheid van deze beslissing tot weigering van verblijf. 

 

Het gegeven dat de beslissing tot weigering van verblijf en het bevel om het grondgebied te verlaten als 

twee afzonderlijke beslissingen dienen te worden beschouwd, vindt ook steun in de bepalingen van het 
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koninklijk besluit van 8 oktober 1981. In artikel 51, § 2, tweede lid van dit koninklijk besluit is immers 

sprake van “beide beslissingen”.  

 

Zelfs al heeft de Raad in het verleden geoordeeld dat “Dans la mesure où la décision [de refus de séjour 

de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire] attaquée dans le cadre du présent recours est, 

en droit, unique et indivisible (C.E., 28 juin 2010, n° 205.924), l’ordre de quitter le territoire ne peut 

juridiquement en être détaché” (RVV 13 maart 2012, nr. 77 137) (“In de mate waarin de beslissing [tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten] die in het 

kader van huidig beroep wordt aangevochten, in rechte één en ondeelbaar is (RvS 28 juni 2010, nr. 

205.924), kan het bevel om het grondgebied te verlaten er juridisch niet van afgesplitst worden”, eigen 

vertaling), dan past het evenwel vast te stellen dat de bepalingen van artikel 51, § 2, tweede lid van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 volgens dewelke wanneer de bevoegde minister of zijn 

gemachtigde een recht op verblijf niet erkent, hij de betrokken vreemdeling hiervan in kennis dient te 

stellen middels “een document overeenkomstig het model van bijlage 20” dat “zo nodig” ook een bevel 

om het grondgebied te verlaten bevat enkel toelaten te besluiten dat twee beslissingen in één akte van 

kennisgeving kunnen worden opgenomen. Wanneer twee beslissingen samen worden betekend, dan 

kan hieruit echter niet worden geconcludeerd dat het niet langer twee afzonderlijke beslissingen zijn (in 

dezelfde zin: RvS 5 maart 2013, nr. 222.740; RvS 10 oktober 2013, nr. 225.056, RvS 12 november 

2013, nr. 225.455).  

 

Verzoekende partij voert met betrekking tot het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten de 

schending aan van de formele motiveringsplicht. 

 

De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

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

genomen, zodat hij kan beoordelen 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 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. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en 

in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. In voorliggende zaak kan de 

Raad slechts vaststellen dat verwerende partij niet heeft aangegeven op basis van welke wettelijke 

bepaling zij heeft beslist dat een bevel om het grondgebied te verlaten diende te worden afgegeven.  

 

Zoals reeds werd gesteld laat het feit dat verwerende partij de aanvraag van verzoekende partij om tot 

een verblijf van meer dan drie maanden te worden toegelaten heeft afgewezen niet toe automatisch te 

besluiten dat verzoekende partij niet legaal in het Rijk verblijft. Daargelaten de vraag of de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, overeenkomstig artikel 7, eerste lid van de 

vreemdelingenwet, “kan” of “moet” worden genomen, dient verwerende partij in ieder geval de formele 

motiveringsplicht te respecteren. Het is trouwens slechts door het respecteren van deze verplichting dat 

kan worden vastgesteld of een beslissing al dan niet ingevolge een discretionaire bevoegdheid werd 

genomen.  

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de verwerende partij nalaat te motiveren op welke grond zij zich 

baseert om een bevel om het grondgebied te verlaten uit te reiken. Dit wordt door de verwerende partij 

niet ontkend. De loutere verwijzing naar artikel 51, § 1, tweede lid volstaat niet, gelet op de bewoording 

“zo nodig”. 

In de door de verwerende partij ingediende nota met opmerkingen kan geen bepaling worden ontwaard 

die zou verhinderen dat een bevel om het grondgebied te verlaten formeel wordt gemotiveerd. Ten 

overvloede moet er trouwens op worden gewezen dat de wetgever in artikel 8 van de vreemdelingenwet 

– zonder in enige uitzondering te voorzien – uitdrukkelijk heeft gesteld dat een bevel om het 

grondgebied te verlaten de bepaling van artikel 7 van de vreemdelingenwet, die werd toegepast, dient te 

vermelden.  

 

Verzoekende partij kan derhalve worden gevolgd in haar 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, zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet.  

 

Het tweede middel is, in de aangegeven mate, gegrond.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van 12 november 2013 houdende bevel om het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

Het beroep tot nietigverklaring houdende de beslissing van 12 november 2013 tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee februari tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 


