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 nr. 141 521 van 23 maart 2015 

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 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 IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

30 september 2014 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 

23 juli 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 27 oktober 2014 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. AERDEN, die loco advocaat P. JANSSENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 28 april 2014 dient de verzoekende partij een aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie is. 

 

Op 23 juli 2014, met kennisgeving op 12 september 2014 neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit vormen de twee bestreden beslissingen met reden: 
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“(…)om de volgende reden geweigerd: 

X De 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, 

De aanvraag gezinshereniging dd. 28.01.2014 (bijlage 19ter) op basis van artikel 40bis van de wet van 

15.12.1980 kan niet in aanmerking worden genomen omwille van volgende redenen; 

in het kader van een andere procedure om het verblijfsrecht te bekomen werd op 11.01,2013 beslist tot 

een inreisverbod (betekend op 15.01.2013). Een inreisverbod impliceert, gelet op artikel 1,8° van de 

vreemdelingenwet, dat een vreemdeling de toegang tot het grondgebied van het Rijk en dat van een 

aantal andere staten gedurende een bepaalde periode wordt ontzegd. Het inreisverbod dd. 11.01.2013 

verhindert betrokkene, zolang het niet is opgeschort of opgeheven, België binnen te komen of er te 

verblijven gedurende 3 jaar. 

Het gaat dan ook niet op dat betrokkene zich heden beroept op art. 40bis en gezinshereniging 

aanvraagt met zijn Europees minderjarig kind, geboren dd. 20.10.2013. Te meer daar het kind, 

overeenkomstig de geboortedatum, verwekt is nadat betrokkene kennis had genomen van dat 

inreisverbod en betrokkene dus wist in welke verblijfssituatie hij verkeerde. 

Indien betrokkene van oordeel is dat er redenen zijn om hem een verblijf in België toe te laten of te 

machtigen, dient hij overeenkomstig de bepalingen in de wet (art. 74/12 van de wet van 15.12.1980) 

eerst het land te verlaten om de opschorting of opheffing van het inreisverbod te verzoeken alvorens hij 

een verblijfsaanvraag kan indienen. 

Voor zover we de aanvraag ondanks bovenstaande bezwaren toch in overweging zouden nemen, quod 

non, dient opgemerkt te worden dat betrokkene als bloedverwant in opgaande lijn, overeenkomstig art. 

40bis, §2,4° van de wet van 15.12.1980 ten laste moet zijn van de EU-burger die wordt vervoegd. Dit is 

uiteraard onmogelijk. gezien de EU-burger een minderjarige betreft. Zelfs indien het kind vermogend 

zou zijn, is het niet 'handelingsbekwaam' om iemand ten laste te kunnen nemen (cfr. art. 376 B.W.). 

Bijkomend dient opgemerkt te worden dat betrokkene evenmin het verblijfsrecht kan verwerven 

overeenkomstig het nieuwe art. 42bis, §5 van de wet van 15.12.1980. Dit stukje van het wetsartikel 

vermeldt immers expliciet dat het de vader of moeder van een EU onderdaan, zoals bedoeld in art. 40, 

§4, eerste lid, 2" moet betreffen. De EU- minderjarige moet dus zelf houder zijn van het verblijfsrecht als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen. Dit Is in casu niet het geval. De minderjarige heeft het 

verblijfsrecht in België bekomen op basis van verwantschap met de moeder die houder is van het 

verblijfsrecht in België overeenkomstig art. 40bis, §2, 3 van de wet van 15.12.1980. 

Er werd bij deze beslissing wel degelijk rekening gehouden met art. 8 EVRM, het staat het gezin immers 

vrij zich elders als gezin te vestigen alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven of hun 

gezinsleven zo in te richten dat moeder en kind en België verblijven en betrokkene een andere 

verblijfplaats kiest. Dit hoeft niet noodzakelijk afbreuk te doen aan hun gezinsleven. 

Krachtens art. 52, §4, vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981 is een bevel om het grondgebied te 

verlaten hier van toepassing, dit in overeenstemming met het eerder afgeleverde inreisverbod, 

hierboven reeds aangehaald.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het middel luidt als volgt: 

 

“Verzoekende partij meent volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de 

bestreden beslissing:  

2.1 EERSTE MIDDEL : Schending van artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; schending van artikel 40bis en 62 van de 

Vreemdelingenwet.  

1. Algemeen juridisch kader  

Krachtens artikel 62 van de Vreemdelingenwet dienen alle administratieve beslissingen, genomen in 

toepassing van deze wet, gemotiveerd te worden. Die motiveringsplicht omvat de verschillende 

verwijderingsmaatregelen, waaronder het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Met de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen werd die 

motivering aangevuld met substantiële componenten. Bestuurshandelingen moeten overeenkomstig 

deze wet afdoende gemotiveerd zijn en dienen de juridische en feitelijke overwegingen te vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Een afdoende motivering houdt in dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

kunnen dragen. De motivering moet m.a.w. draagkrachtig zijn. De aangevoerde motieven moeten 

pertinent zijn en de beslissing verantwoorden. Dit wil zeggen dat ze duidelijk en concreet de redenen 

moet weergeven die haar kunnen verantwoorden. De motivering moet ook volledig zijn, wat betekent dat 

zij een voldoende grondslag voor alle onderdelen van de beslissing behoort te zijn. 
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Aangezien de Wet Motivering Bestuurshandelingen ook toepasselijk is in het domein van het 

vreemdelingenrecht, moet de Dienst Vreemdelingenzaken de feitelijke gegevens vermelden waarom zij 

meent de bepalingen van artikel 40ter te kunnen verwerpen. Het doel van de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen bestaat er immers in de betrokkene in kennis te stellen van de motieven van de 

handeling opdat zij met een kennis van zaken een verweer kan organiseren met de middelen die het 

recht haar aanreikt.  

2. Toetsing van de bestreden beslissing aan de materiële en formele motiveringsplicht  

De motivering is niet afdoende, zoals vereist door de Wet Motivering Bestuurshandelingen. 

Door de Staatssecretaris wordt enkel vermeld dat verzoeker niet aan de vereiste voorwaarden van het 

recht op verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van een familielid van een burger van 

de Unie kan genieten.  

Verzoeker stelt dat hij volledig aan art.40bis van de Wet van 15 december 1980 voldoet.  

De Staatssecretaris stelt dat verzoeker het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod. Art 40bis stelt 

evenwel niets over een inreisverbod, zodat bezwaarlijk kan gesteld worden dat de vereiste voorwaarde 

van art40bis niet voldaan wordt.  

Conform de brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken aan 

Kruispunt M-I geldt dat een aanvraag tot vestiging een impliciete aanvraag tot opheffing van het 

inreisverbod inhoudt. De Staatssecretaris had derhalve overeenkomstig haar praktijk, waarbij zij zelf 

stelt dat een aanvraag tot gezinshereniging ingediend in België, de Dienst Vreemdelingenzaken die 

aanvraag de aanvraag als een impliciete aanvraag tot opheffing van het inreisverbod beschouwt en 

waarbij de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat een aparte aanvraag tot opheffing dan niet nodig is, 

moeten antwoorden op deze impliciete aanvraag tot opheffing van het inreisverbod. Minstens volgt de 

Dienst Vreemdelingenzaken door te stellen dat verzoeker niet aan de vereiste voorwaarden voldoet, een 

voorwaarde toe aan art40bis van de Wet van 15 december 1980.  

Bijgevolg zijn artikel 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen en artikel 40bis en 62 van de 

Vreemdelingenwet geschonden.  

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

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

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 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. De bestreden beslissingen vermelden de juridische 

grondslag: enerzijds maakt de eerste bestreden beslissing toepassing van artikel 40bis, § 2, 4° van de 

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

verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) en anderzijds stelt de tweede bestreden beslissing, 

het bevel om het grondgebied te verlaten, dat op basis van artikel 52, § 4, vijfde lid van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 een bevel om het grondgebied te verlaten wordt gegeven. De verzoekende 

partij maakt onvoldoende duidelijk waarom de motieven niet afdoende zijn temeer de feitelijke motieven 

zijn uitgelegd in de bestreden beslissingen en verwijst de eerste bestreden beslissing naar het gegeven 

dat niet is aangetoond dat de verzoekende partij ten laste is van haar minderjarig kind in functie van wie 

het verblijfsrecht wordt gevraagd. Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van 

de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 
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derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

De verzoekende partij bekritiseert enkel de eerste bestreden beslissing inhoudelijk zodat zij de 

schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

In essentie stelt de verzoekende partij dat de verwerende partij ten onrechte voor de afwijzing van de 

aanvraag verwijst naar het gegeven inreisverbod en dat de verwerende partij de aanvraag had moeten 

beoordelen als zijnde tevens een impliciete aanvraag tot opheffing van het inreisverbod, waarvan niet 

betwist wordt dat zij dit ontving. Door te verwijzen naar het inreisverbod als reden om de aanvraag af te 

wijzen, meent de verzoekende partij dat de eerste bestreden beslissing een voorwaarde aan de 

bepaling van artikel 40bis van de vreemdelingenwet toevoegt. 

 

Daargelaten de vraag of de door de verzoekende partij ingediende aanvraag moet beschouwd worden 

als een impliciete aanvraag tot opheffing van een inreisverbod, gaat de verzoekende partij voorbij aan 

het motief van de eerste bestreden beslissing dat stelt: “Voor zover we de aanvraag ondanks 

bovenstaande bezwaren toch in overweging zouden nemen, quod non, dient opgemerkt te worden dat 

betrokkene als bloedverwant in opgaande lijn, overeenkomstig art. 40bis, §2,4° van de wet van 

15.12.1980 ten laste moet zijn van de EU-burger die wordt vervoegd. Dit is uiteraard onmogelijk gezien 

de EU-burger een minderjarige betreft. Zelfs indien het kind vermogend zou zijn, is het niet 

'handelingsbekwaam' om iemand ten laste te kunnen nemen (cfr. art. 376 B.W.). 

Bijkomend dient opgemerkt te worden dat betrokkene evenmin het verblijfsrecht kan verwerven 

overeenkomstig het nieuwe art. 42bis, §5 van de wet van 15.12.1980. Dit stukje van het wetsartikel 

vermeldt immers expliciet dat het de vader of moeder van een EU onderdaan, zoals bedoeld in art. 40, 

§4, eerste lid, 2" moet betreffen. De EU- minderjarige moet dus zelf houder zijn van het verblijfsrecht als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen. Dit Is in casu niet het geval. De minderjarige heeft het 

verblijfsrecht in België bekomen op basis van verwantschap met de moeder die houder is van het 

verblijfsrecht in België overeenkomstig art. 40bis, §2, 3 van de wet van 15.12.1980. 

Er werd bij deze beslissing wel degelijk rekening gehouden met art. 8 EVRM, het staat het gezin immers 

vrij zich elders als gezin te vestigen alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven of hun 

gezinsleven zo in te richten dat moeder en kind en België verblijven en betrokkene een andere 

verblijfplaats kiest. Dit hoeft niet noodzakelijk afbreuk te doen aan hun gezinsleven.” 

 

Dit motief is determinerend en afdoende. De verzoekende partij stelt weliswaar in het middel dat zij 

“volledig aan art.40bis van de Wet van 15 december 1980” voldoet zonder dit op welkdanige wijze te 

concretiseren of aan te tonen. Met dergelijke loutere ontkenning toont de verzoekende partij niet de 

schending van de materiële motiveringsplicht aan of van artikel 40bis van de vreemdelingenwet. De 

verwerende partij merkt terecht in haar nota op dat de verzoekende partij deze motieven onbesproken 

laat. Voorts blijkt evenmin uit het administratief dossier dat de verzoekende partij aantoonde dat het kind 

enig inkomen had of heeft. De verzoekende partij als bloedverwant in opgaande lijn toont niet aan en 

betwist niet met concrete grieven dat zij in gebreke was te bewijzen dat zij ten laste is van haar kind. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de 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. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. Evenmin toont zij aan op welke wijze artikel 40bis van de vreemdelingenwet 

geschonden is. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, noch artikel 62 van de 

vreemdelingenwet zijn geschonden. 

 

Het middel is ongegrond. 

3. Kosten 

 

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

partij.  
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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 drieëntwintig maart tweeduizend vijftien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 

 

 


