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 nr. 138 251 van 11 februari 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

1. 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  

2. de gemeente Merchtem, vertegenwoordigd door de burgemeester 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese nationaliteit te zijn, op 18 oktober 2014 

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

beslissing van de gemachtigde van de burgemeester van de gemeente Merchtem van 6 oktober 2014 

tot niet-inoverwegingname van een aanvraag voor een toelating tot verblijf (bijlage 15ter) en van de 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 3 juli 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13).  

 

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 24 oktober 2014 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 december 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 januari 

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. SOETAERT, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partijen. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 2 april 2014 dient verzoeker een aanvraag in voor een toelating tot verblijf in toepassing van de 

artikelen 10 en 12bis, § 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 (hierna: de vreemdelingen-
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wet), waarbij buitengewone omstandigheden worden aangehaald die verhinderen dat de aanvraag 

vanuit het buitenland wordt ingediend. 

 

1.2. Op 6 oktober 2014 neemt de gemachtigde van de burgemeester van de gemeente Merchtem een 

beslissing tot niet-inoverwegingname van een aanvraag voor een toelating tot verblijf (bijlage 15ter). 

Verzoeker wordt hiervan op dezelfde in kennis gesteld. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de 

motieven luiden als volgt: 

 

“Gelet op artikel 12 bis, §§ 3,3bis 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, derde lid 

of artikel 26/1, § 1, derde lid1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tôt 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

Naam : L 

Voorna(a)m(en) : H.D. 

Nationaliteit : Congo 

(…)  

heeft zich op 02/04/2014 aangeboden bij het gemeentebestuur om een 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 documenten bedoeld 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 legt niet alle in artikel 12bis §2 van de wet van 15.12.1980 bedoelde bewijzen voor ; een  

bewijs van goed gedrag en zeden” 

 

1.3. Verzoeker wordt op 6 oktober 2014 in kennis gesteld van het bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13) van 3 juli 2014. Dit is het bestreden bevel waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“De heer, die verklaart te heten 

Naam: L 

Voornaam: H.D. 

(…) 

Nationaliteit: Congo (Volksrep.) 

in voorkomend geval, ALIAS: 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen(2)l tenzij hij 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, §1,2°: Het legaal verblijf in België is verstreken.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker duidt in zijn verzoekschrift één verwerende partij aan, met name “L’Etat belge, représenté par 

le Sécretaire d’Etat à  la politique de Migration et d’asile”.  

 

De rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is van inquisitoriale 

aard. Het komt de Raad toe om de rechtsstrijd die gericht is tegen een bepaalde handeling in de 

voorgeschreven banen te leiden. Het komt de bevoegde organen van de Raad derhalve toe om op zicht 

van de bestreden beslissing ambtshalve als verwerende partij aan te duiden die overheid die het best 

geplaatst is om de wettigheid van die beslissing te verdedigen (cf. RvS 10 juni 1997, nr. 66.659 en RvS 

18 december 2001, nr. 101.932). Het komt niet aan partijen toe om te beslissen wie al dan niet partij is 

in de zaak (cf. RvS 1 december 1999, nr. 83.770; RvS 1 juli 2003, nr.121.147).  

 

In casu blijkt uit het administratief dossier dat de eerste bestreden beslissing tot niet-inoverwegingname 

van een aanvraag voor een toelating tot verblijf (bijlage 15ter) werd genomen door de gemachtigde van 
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de burgemeester van de gemeente Merchtem, op grond van artikel 12bis van de vreemdelingenwet en 

artikel 26/1 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).  

 

Artikel 12bis, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 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 vóór 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 vóór het einde van deze machtiging en hij 

vóór 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 derde 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°.§ 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.” 

 

Artikel 12bis, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet dient samen gelezen te worden met artikel 12bis, 

§2 van de vreemdelingenwet, dat het volgende bepaalt: 

 

“(…) 

§ 2 Indien de in § 1 bedoelde vreemdeling zijn aanvraag indient bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland, 

moeten samen met de aanvraag documenten worden overgelegd die aantonen dat hij voldoet aan de 

voorwaarden die worden bedoeld in artikel 10, §§ 1 tot 3, onder meer een medisch getuigschrift waaruit 

blijkt dat hij niet lijdt aan één van de in de bijlage aan deze wet opgesomde ziekten, evenals, indien hij 

ouder is dan achttien jaar, een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document.” 

 

Artikel 26/1 van het vreemdelingenbesluit dat de uitvoeringsbepaling vormt van artikel 12bis van de 

vreemdelingenwet, luidt als volgt: 

 

“§ 1 

De vreemdeling die een verblijfsaanvraag indient bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats, in 

toepassing van de artikelen 10 en 12bis, § 1, tweede lid, 3°, van de wet, overlegt de volgende 

documenten om deze aanvraag te staven: 

1° een geldig paspoort; 

2° de bewijsdocumenten die betrekking hebben op de buitengewone omstandigheden, zoals 

gedefinieerd in artikel 12bis, § 1, tweede lid, 3°, van de wet; 

3° de documenten die aantonen dat hij voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden. 

Indien de vreemdeling bij de indiening van zijn aanvraag alle vereiste documenten overlegt, stuurt de 

burgemeester of zijn gemachtigde onmiddellijk een kopie van de aanvraag naar de gemachtigde van de 

Minister, zodat de laatstgenoemde persoon de ontvankelijkheid ervan kan verifiëren. Met het oog op de 

eventuele inschrijving van de vreemdeling in het vreemdelingenregister laat de burgemeester of zijn 

gemachtigde tot een verblijfsonderzoek overgaan. 

Indien de vreemdeling bij de indiening van zijn aanvraag echter niet alle vereiste documenten overlegt, 

neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in overweging en betekent deze 

beslissing aan de vreemdeling, door middel van een document conform het model in de bijlage 15ter. 

Een kopie van dit document wordt onmiddellijk aan de Minister of zijn gemachtigde bezorgd.” 
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Uit een samenlezing van deze bepalingen blijkt duidelijk dat het gemeentebestuur van Merchtem 

bevoegd is om de eerste bestreden beslissing te nemen. Het feit dat de gemachtigde van de staats-

secretaris in casu op 3 juli 2014 instructies verstuurde aan de burgemeester van  Merchtem met het oog 

op de afgifte van een bijlage 15ter, doet geen afbreuk aan de autonome bevoegdheid van het 

gemeentebestuur van Merchtem  inzake de afgifte van de bijlage 15ter. 

 

Bijgevolg is wat betreft de eerste bestreden beslissing enkel de gemeente Merchtem in deze de 

verwerende partij is en wordt de Belgische staat voor wat betreft deze bestreden beslissing buiten de 

zaak gesteld.  

 

Anderzijds is 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 enige verwerende partij voor wat betreft het bestreden bevel. 

 

Uit het rechtsplegingsdossier blijkt dat naast de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staats-

secretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (eerste verwerende 

partij) ook de gemeente Merchtem, vertegenwoordigd door de burgemeester, terecht werd opgeroepen 

als verwerende partij (tweede verwerende partij). 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 12bis, § 2 van de 

vreemdelingenwet. Het middel luidt als volgt: 

 

"Le premier moyen est de l'article 12 bis § 2 de la Loi du 15 décembre 1980. 

 

En ce que la décision entreprise a été prise en dehors des délais. 

 

Cette disposition prévoit :  

 

12 bis § 2. Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique 

ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, celle-ci doit 

être accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 

3, dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies 

énumérées à l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document 

équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans. 

La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l'article 30 de la 

loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales 

portant sur la même matière, sont produits. 

La décision relative à l'admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard 

dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande définie à l'alinéa 2. La décision est prise en 

tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier. 

Si la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visés à l'article 10, § 5, n'est pas 

remplie, le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres de l'étranger rejoint 

et des membres de sa famille, les moyens d'existence nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans 

devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, se faire 

communiquer par l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant. 

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande ainsi que dans le cadre 

d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions du 

partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, 

prolonger ce délai par période de trois mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du 

demandeur. 

A l'expiration du délai de six mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé 

conformément à l'alinéa 4, si aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue. 

Il en découle que la décision est effectivement tardive et doit aussi être invalidée. 

 

En effet et pour mémoire la demande a été introduite en date du 2 avril et rejetée en date du 6 octobre 

2014." 

3.2. Verzoeker houdt voor dat de eerste bestreden beslissing te laat werd genomen aangezien deze 

moet worden getroffen en betekend ten laatste zes maanden volgend op de datum van indiening van de 

aanvraag, conform artikel 12bis, § 2 van de vreemdelingenwet dat luidt als volgt: 
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“Indien de in § 1 bedoelde vreemdeling zijn aanvraag indient bij de Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland, moeten 

samen met de aanvraag documenten worden overgelegd die aantonen dat hij voldoet aan de 

voorwaarden die worden bedoeld in artikel 10, §§ 1 tot 3, onder meer een medisch getuigschrift waaruit 

blijkt dat hij niet lijdt aan één van de in de bijlage aan deze wet opgesomde ziekten, evenals, indien hij 

ouder is dan achttien jaar, een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document. 

De datum voor het indienen van de aanvraag is die waarop alle bewijzen, overeenkomstig artikel 30 van 

de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale 

overeenkomsten betreffende dezelfde materie, worden overgelegd. 

De beslissing met betrekking tot de toelating tot verblijf wordt zo snel mogelijk en ten laatste zes 

maanden volgend op de datum van indiening van de aanvraag, zoals bepaald in het tweede lid, 

getroffen en betekend. De beslissing wordt getroffen, rekening houdende met het geheel van de 

elementen van het dossier. 

Indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 

10, § 5, niet voldaan is, dient de minister of zijn gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de 

vreemdeling die vervoegd wordt en van zijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig 

hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De 

minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit 

bedrag nuttig zijn, doen overleggen door de vreemdeling. 

[In bijzondere omstandigheden die verband houden met het complexe karakter van de behandeling van 

de aanvraag, alsook in het kader van een onderzoek naar een huwelijk als bedoeld in artikel 146bis van 

het Burgerlijk Wetboek of de voorwaarden verbonden aan het partnerschap bedoeld in artikel 10, § 1, 

eerste lid, 5°, kan de minister of zijn gemachtigde deze termijn tweemaal, met een periode van drie 

maanden, verlengen. Dit wordt gedaan door middel van een met redenen omklede beslissing die ter 

kennis wordt gebracht van de aanvrager. 

Indien geen enkele beslissing getroffen werd na het verstrijken van de termijn van zes maanden volgend 

op de datum waarop de aanvraag werd ingediend, die eventueel verlengd werd overeenkomstig het 

vijfde lid, moet de toelating tot verblijf verstrekt worden.” 

 

3.3. De Raad wijst er evenwel op dat verzoeker geen aanvraag heeft ingediend in het buitenland. Dit is 

de situatie die voorwerp uitmaakt van artikel 12bis, §2 van de vreemdelingenwet. Bijgevolg kan 

verzoeker niet dienstig naar deze bepaling verwijzen.  

 

Verzoeker heeft zijn aanvraag daarentegen ingediend op het Belgische grondgebied waarbij hij zich 

beriep op buitengewone omstandigheden. In deze situatie dient de gemeente, conform artikel 26/1, § 1 

van het vreemdelingenbesluit, zoals geciteerd in punt 2, eerst na te gaan of de vreemdeling alle vereiste 

documenten heeft voorgelegd vooraleer de aanvraag in overweging kan worden genomen. Voor dit 

onderzoek wordt in het vreemdelingenbesluit noch in de vreemdelingenwet een termijn bepaald.  

 

Indien de aanvraag in overweging wordt genomen, wordt deze vervolgens overgemaakt aan de 

gemachtigde van de staatssecretaris die onderzoekt of de aanvraag ontvankelijk is, met name of de 

buitengewone omstandigheden die verantwoorden waarom de aanvraag op het Belgische grondgebied 

wordt ingediend, kunnen worden aanvaard. (zie artikel 26/1, §§2 en 3 van het vreemdelingenbesluit en 

artikel 12bis, § 4 van de vreemdelingenwet) 

Indien de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, wordt een bijlage 15bis afgegeven. Vervolgens is er 

een termijn van zes maanden, die eventueel kan worden verlengd, waarbinnen het gegrondheids-

onderzoek moet plaats hebben (zie artikel 12bis, §4 juncto §§ 3 en 3bis van de vreemdelingenwet) 

 

In casu moet evenwel worden vastgesteld dat de aanvraag niet in overweging werd genomen door 

middel van de afgifte van een bijlage 15ter, en dat voor het nemen van deze beslissing tot niet-

inoverwegingname van een aanvraag voor een toelating tot verblijf geen wettelijk bepaalde termijn wordt 

voorzien. Verzoekers betoog faalt. Het eerste middel is niet gegrond.  

 

3.4. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 42, 43 en 58 van de 

Taalwet Bestuurzaken. Het middel wordt uiteengezet als volgt: 

 

"Le deuxième moyen est pris de la législation en matière de l'emploi des langues [des articles 42, 43 et 

58 de la loi du 18 juillet 1966. - Loi sur l'emploi des langues en matière administrative.] 
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Il ressort de la Législation que l'autorité compétente est bien l'administration centrale [cf article 12 § 3 de 

la Loi du 15 décembre 1980]. 

 

Administration à qui on peut aussi s'adresser dans la langue de son choix - ce que le requérant a fait par 

sa demande du 2 avril 2014. [Art. 42. Les services centraux rédigent les actes, certificats, déclarations 

et autorisations dans celle des trois langues dont le particulier intéressé requiert l'emploi.] 

 

Or les actes entrepris ont été rédigés en néerlandais. 

 

L’article 58 de cette norme dispose :  

 

Sont nuls tous actes et règlements administratifs contraires, quant à la forme ou quant au fond, aux 

dispositions des présentes lois coordonnées. 

 

D’ordre public, il convient de vérifier d’office son respect. 

 

« La méconnaissance desdites lois entraîne la nullité des actes contraires, quant au fond ou quant à la 

forme, à leurs dispositions; que ces dispositions sont d’ordre public et que celui qui a intérêt au recours 

n’a pas à justifier de l’intérêt à invoquer leur violation » (CE n° 75.575 du 10 août 1998) 

 

Il convient aussi de constater la nullité des actes attaqués. 

 

A défaut, il convient de constater qu'il y a eu une régionalisation non conforme de la matière, 

nécessitant une question préjudicielle auprès de la Cour Constitutionnelle." 

 

3.5. Verzoeker klaagt aan dat de bestreden beslissingen in het Nederlands werden genomen, hoewel hij 

zijn aanvraag in het Frans indiende. Hij meent dat de bestreden beslissingen werden genomen door een 

centrale dienst zodat de beslissing had moeten worden genomen in de taal waarvan verzoeker zich 

heeft bediend, conform artikel 42 van de Taalwet Bestuurszaken. 

 

De eerste bestreden beslissing werd genomen door de burgemeester van de gemeente Merchtem en 

betreft dus een lokaal bestuur. Conform de artikelen 12 en 13 van de Taalwet Bestuurszaken gebruikt 

het lokaal bestuur, dat in het Nederlandse, het Franse of het Duitse taalgebied is gevestigd, uitsluitend 

de taal van zijn gebied voor zijn betrekkingen met de particulieren. De gemeente Merchtem is 

gelokaliseerd in het Nederlandse taalgebied. Al is zij het antwoord op een in het Frans ingediende 

verblijfsaanvraag, de eerste bestreden beslissing werd niettemin correct genomen in het Nederlands. 

 

Wat betreft de tweede bestreden beslissing moet worden vastgesteld dat deze geen antwoord is op 

enigerlei aanvraag vanwege verzoeker. De tweede bestreden beslissing betreft een  bestuursmaatregel 

die ambtshalve werd genomen na controle of verzoeker voldeed aan de binnenkomst- en verblijfs-

voorwaarden. De bestreden beslissing is derhalve geen antwoord op enige aanvraag vanwege 

verzoeker. Conform artikel 39, §1 juncto artikel 17, §1, a, van de Taalwet Bestuurszaken dient de thans 

voorliggende zaak te worden behandeld in de taal van het taalgebied waar ze is gelokaliseerd, in casu 

de gemeente Merchtem die deel uitmaakt van het Nederlandse taalgebied (RvS 23 november 2009, nr. 

198.142). Het tweede middel is niet gegrond.  

 

3.6. In een derde middel voert verzoeker een schending aan van artikel 62 van de vreemdelingenwet.  

Het middel luidt als volgt: 

 

"Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Comme rappelé dans l'exposé des faits, le requérant avait pu exprimer clairement sa situation et ses 

craintes. 

 

Si l'annexe 15 ter ne devait rencontrer cette situation, l'annexe 13 se devait de prendre en considération 

ces éléments qui ont tout simplement été omis." 

 

3.7. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet 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. Artikel 62 van de vreemdelingenwet verplicht de 
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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.  

 

Verzoeker betoogt dat hij zijn situatie en vrees duidelijk heeft uitgelegd, waarbij hij verwijst naar zijn 

verblijfsaanvraag van 2 april 2014. Hij meent dat in zoverre deze situatie en vrees niet tegemoet worden 

gekomen door de eerste bestreden beslissing, de tweede bestreden beslissing, dit is het bestreden 

bevel, rekening zou moeten houden met deze elementen. 

 

De Raad wijst erop dat de  gemachtigde in het kader van de verblijfsprocedure niet gehouden was zich 

uit te spreken over de situatie en de vrees van verzoeker, nu de verblijfsaanvraag niet in overweging 

werd genomen door de burgemeester van de gemeente Merchtem, omwille van het ontbreken van een 

aantal vereiste documenten. Dat met name het vereiste bewijs van goed gedrag en zeden niet werd 

voorgelegd, wordt door verzoeker overigens niet betwist. Daardoor werd de aanvraag overigens ook niet 

doorgestuurd naar de gemachtigde voor een ontvankelijkheids- en gegrondheidsonderzoek.  

 

Het bestreden bevel geeft verder de determinerende motieven aan op grond waarvan het werd 

gegeven. Zo verwijst deze bestreden beslissing naar artikel 7, § 1, 2° van de vreemdelingenwet en 

motiveert zij dat het legaal verblijf van verzoeker in België is verstreken.  

 

Waar verzoeker inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen het bestreden bevel, voert hij in wezen de 

schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt 

wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid 

van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad 

is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling 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.  

Door enkel te stellen dat geen rekening werd gehouden met zijn situatie of zijn vrees, zonder deze grief 

op een concrete, precieze en nauwkeurige wijze te ontwikkelen en aan te tonen dat de gemachtigde bij 

zijn besluitvorming de grenzen van zijn beoordelingsvrijheid is te buiten gegaan of onzorgvuldig te werk 

gegaan is, toont verzoeker geen schending van de materiële motiveringsplicht aan. Er kan enkel 

rekening worden gehouden met elementen die met de nodige precisie worden aangebracht, wat hier 

niet het geval is (RvS 9 juni 2005, nr. 145.681). 

 

Het derde middel is niet gegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen 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.  

 

5. 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: 
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Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 elf februari tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


