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 nr. 145 084 van 8 mei 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door de burgemeester. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

21 oktober 2014 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

burgemeester van de stad Antwerpen van 21 augustus 2014 tot niet-inoverwegingneming van een 

aanvraag voor een toelating tot verblijf (bijlage 15ter). 

 

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 9 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JEENINGA, die loco advocaat L. PEPERMANS 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 verklaart van Congolese nationaliteit te zijn en geboren te zijn te Kinshasa op X.  

 

Op 4 oktober 2012 legt de verzoekende partij een verklaring van wettelijke samenwoonst af met de heer 

B. D.  

 

Op 30 januari 2013 dient de verzoekende partij een aanvraag tot verblijf in op grond van artikel 12bis, 

§1, 3° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) als partner van een 

derdelander met onbeperkt verblijf.  

Op 21 augustus 2014 neemt de burgemeester van de stad Antwerpen de beslissing tot niet-

inoverwegingneming van een aanvraag voor toelating tot verblijf. Dit is de bestreden beslissing, 

gemotiveerd als volgt:  
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“Beslissing tot niet-inoverwegingneming van een aanvraag voor een toelating tot verblijf 

Gelet op artikel 12bis, §§3, 3bis 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 

van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

Naam: M.P. […] 

Voornaam: R. […] 

Nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

Geboortedatum: 03/12/1982 

Geboorteplaats: Kinshasa (Congo (Dem. Rep.)) 

Identificatienummer in het Rijksregister: 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: […] 

heeft zich op 20/11/2013 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 aile 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: 

ontbrekende documenten: 

bewijs van goed zedelijk gedrag, indien nodig met legalisatie/apostille (op het voorgelegde uittreksel 

werd geen datum ingevuld. Enkel door de datum van de kostprijs blijkt dat het om een document van 

oktober 2012 zou gaan).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

2.1.1. De verzoekende partij licht haar middel als volgt toe: 

 

“Art. 62, 1ste lid van de Vreemdelingenwet schrijft voor dat de administratieve beslissingen met redenen 

omkleed worden.  

Art. 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden 

die ten grondslag liggen aan die beslissing, en dat de gegeven motivering afdoende dient te zijn.  

De bestreden beslissing is als volgt gemotiveerd:  

“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:  

Ontbrekende documenten:  

Bewijs van goed zedelijk gedrag, indien nodig met legalisatie/apostille (op het voorgelegde uittreksel 

werd geen datum ingevuld. Enkel door de datum van de kostprijs blijkt dat het om een document van 

oktober 12 zou gaan).”  

Verzoekster voert aan dat deze motivering zichzelf tegenspreekt; er wordt gesteld dat er geen datum op 

het ontbrekende document staat. Het is onmogelijk van een zogezegd ontbrekend document vast te 

stellen dat er geen datum op staat.  

Bovendien ging de aanvraag dd. 30.01.2013 wel degelijk gepaard met een bewijs van goed zedelijk 

gedrag. Het document is duidelijk leesbaar aangeleverd en voorzien van een datum, te weten 

02.11.2012 (stuk 7).  

Verzoekster voegt, wellicht ten overvloede, de aanvraag zoals die op 30.01.2013 als ook op 24.05.2013 

werd gedaan toe aan dit verzoekschrift. Hieruit blijkt dat alle vereiste documenten duidelijk leesbaar 

werden voorgelegd (stuk 8).  

De motivering van de verwerende partij is in eerste instantie onbegrijpelijk en in tweede instantie onjuist.  

De materiële motiveringsplicht is in casu geschonden.” 

 

2.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partij: 



  

 

RvV X - Pagina 3 van 4 

 

“Ter ondersteuning houdt de verzoekende partij voor dat de motivering zichzelf tegenspreekt aangezien 

er wordt gesteld dat er geen datum op het ontbrekende document staat, terwijl het onmogelijk zou zijn 

vast te stellen dat er geen datum staat op een ontbrekend document.  

De verzoekende partij houdt voor dat de aanvraag d.d. 30.01.2013 wel degelijk gepaard ging met een 

duidelijk leesbaar attest van goed gedrag en zeden.  

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 (cfr. 

R.v.St., nr. 101.624 van 7 december 2001).  

In casu werd de aanvraag o.g.v. artikel 12 bis Vreemdelingenwet niet in overweging genomen omdat 

geen geldig attest van goed en gedrag en zeden voorlag bij de aanvraag.  

De gemachtigde van de Federale Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie 

kan dan ook niet nagaan of de verzoekende partij een gevaar vormt voor de openbare orde, hetgeen 

een essentiële voorwaarde is om gezinshereniging te bekomen.  

Stuk 30 van het administratief dossier betreft het door de verzoekende partij gevoegde uittreksel uit het 

strafregister.  

Dit stuk bevat geen duidelijk leesbare datum.  

In zoverre de verzoekende partij bij het verzoekschrift een nieuwe versie voegt van het attest, merkt de 

verwerende partij op dat hiermee geen rekening kan worden gehouden, aangezien de verzoekende 

partij niet aantoont dat de datum op het attest dat werd gevoegd bij de aanvraag, duidelijk leesbaar was.  

Voor het beoordelen van de wettelijkheid van een bestuursbeslissing dient men zich inderdaad te 

plaatsen op het ogenblik van het nemen die beslissing, rekening houdend met de alsdan voorhanden 

zijnde feitelijke en juridische gegevens (cf. bv. R.v.St. nr. 46.794, 30.3.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.).  

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007).  

De verzoekende partij toont niet aan dat de datum op het bij de aanvraag d.d. 30.01.2013 gevoegde 

uittreksel uit het strafregister duidelijk leesbaar was.  

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.1.3. De bestreden beslissing valt onder het toepassingsgebied van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden 

gemotiveerd. Artikel 3 van voormelde wet van 29 juli 1991 bepaalt dat de motivering afdoende moet zijn. 

Het loutere feit dat een beslissing formeel is gemotiveerd, betekent niet dat een verzoekende partij geen 

kritiek meer zou kunnen leveren op die formele motivering. Zelfs al is een beslissing formeel 

gemotiveerd, en zelfs al kent de verzoekende partij aldus de motieven, dan nog kan die verzoekende 

partij kritiek uiten op het feit dat de motivering niet afdoende is (RvS 18 maart 2010, nr. 202.029). 

 

De motieven van de bestreden beslissing mogen onderling niet tegenstrijdig zijn. Een kennelijke 

tegenspraak in de motieven staat gelijk met een gemis van motivering. I. OPDEBEEK en A. COOLSAET 

(eds.), Formele motivering van bestuurshandelingen, die Keure, Brugge, 2013, p.152). In casu wordt in 

de bestreden beslissing gesteld dat de aanvraag van 20 november 2013 onontvankelijk is daar er 

documenten ontbreken, met name een bewijs van goed zedelijk gedrag, indien nodig met 

legalisatie/apostille. Doch wordt er in de bestreden beslissing erkend dat er een bewijs van goed zedelijk 

gedrag werd voorgelegd, maar op het voorgelegde uittreksel geen datum werd ingevuld. Bijgevolg 

berust de bestreden beslissing op motieven die onderling tegenstrijdig zijn. 

 

In zoverre de verwerende partij het voorgelegd attest niet in aanmerking wilt nemen, omdat “op het 

voorgelegde uittreksel werd geen datum ingevuld. Enkel door de datum van de kostprijs blijkt dat het om 

een document van oktober 2012 zou gaan”, wijst de Raad er vooreerst op dat de volledige datum 

weliswaar niet volledig leesbaar is, doch het jaartal leesbaar is. Gelet op het gegeven dat het jaartal wel 

leesbaar is op het voorgelegd attest, is de motivering in de bestreden beslissing niet afdoende. Artikel 

12bis, §2, eerste van de Vreemdelingenwet bepaalt immers: “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 
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deze wet opgesomde ziekten, evenals, indien hij ouder is dan achttien jaar, een uittreksel uit het 

strafregister of een gelijkwaardig document.” en artikel 12bis, §3, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

stelt voorts dat “In de in § 1, tweede lid, 1° en 2°, bedoelde gevallen, wanneer de in § 1 bedoelde 

vreemdeling zich bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats aanbiedt en verklaart dat hij zich in één 

der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, wordt hij, na inzage van de documenten die vereist zijn voor 

zijn binnenkomst en verblijf en op voorwaarde dat alle bewijzen bedoeld in § 2, eerste lid, werden 

geleverd, in het bezit gesteld van een ontvangstbewijs van de aanvraag. Het gemeentebestuur brengt 

de minister of zijn gemachtigde op de hoogte van de aanvraag en levert hem onmiddellijk een kopie 

ervan.” Voormelde artikelen bepalen op zich niet dat een uittreksel uit het strafregister of een gelijk-

waardig document een (recente) datum dient te hebben. Indien de verwerende partij meent dat ze bij 

het niet vermelden van de volledige datum op het uittreksel uit het strafregister of het gelijkwaardig 

document, voormeld document als onbestaand dient te beschouwen moet ze dit afdoende motiveren, 

zodat de rechten van verdediging gewaarborgd blijven.  

 

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat de aanvraag niet in overweging genomen 

werd daar geen geldig attest van goed gedrag en zeden voorlag bij de aanvraag en dat de 

“gemachtigde van de Federale Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke integratie […] 

dan ook niet [kan] nagaan of de verzoekende partij een gevaar vormt voor de openbare orde, hetgeen 

een essentiële voorwaarde is om gezinshereniging te bekomen.” Dit is geen motief van de bestreden 

beslissing en het gaat in deze dus om een a-posteriori motivering, die niet in aanmerking kan worden 

genomen in het kader van het aan de Raad verleende wettigheidstoezicht. 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd en dat niet wordt 

tegemoet gekomen aan de doelstelling van de formele motiveringsverplichting zoals hierboven 

geformuleerd. Het middel is in de besproken mate gegrond. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere onderdelen van het middel of de andere middelen 

niet tot een ruimere vernietiging kan leiden, dienen deze niet meer te worden onderzocht (RvS 18 

december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de burgemeester van de stad Antwerpen van 21 augustus 2014 tot niet-

inoverwegingneming van een aanvraag voor een toelating tot verblijf (bijlage 15ter) wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht mei tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. RYCKASEYS 

 


