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 nr. 147 351 van 8 juni 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X - X,  

In hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Stad MECHELEN, vertegenwoordigd door de Burgemeester. 

 
 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, in hun hoedanigheid als wettelijk vertegenwoordigers van hun 

minderjarig kind X, die verklaren van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 24 februari 2015 hebben 

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

beslissingen van de burgemeester van de stad Mechelen van 7 januari 2015 tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) en houdende het 

bevel tot terugbrenging (bijlage 38). 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 26 maart 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 mei 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JEENINGA, die loco advocaat A. VAN DE VELDE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. BERTELS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partijen verklaren van Oekraïense nationaliteit te zijn en treden op in hun hoedanigheid 

van wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige zoon O.B. (...).  

 

Op 4 juli 2014 wordt voor de zoon van de verzoekende partijen een aanvraag voor een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie ingediend, in zijn hoedanigheid van bloedverwant in 

neergaande lijn van E.L, van Belgische nationaliteit en gehuwd met de moeder van betrokkene (eerste 

verzoekende partij). 

 

Op 7 januari 2015, met kennisgeving op 29 januari 2015, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 
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grondgebied te verlaten ten aanzien van de zoon van de verzoekende partijen. Dit is de eerste 

bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 51, § 1, eerste lid / 51, § 1, derde lid / 51, § 2, tweede lid / 52, §3 / 52, § 4, vijfde 

lid, gelezen in combinatie met artikel 69ter, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag voor een verklaring van inschrijving of van een verblijfskaart van een familielid van een burger 

van de Unie of van een identiteitskaart voor vreemdelingen, die op 04/07/2014 werd ingediend door: 

Naam : B. (...) 

Voorna(a)m(en) : O. (...)  

Nationaliteit : Oekraïne  

Geboortedatum : (...) 

Geboorteplaats : Kiev 

Identificatienummer in het Rijksregister : (...) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te : (...) 

om de volgende reden geweigerd 

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    (dag/maand/jaar), om de vereiste documenten over te maken.  

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 burger van de Unie.  

X 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 

familielid van een burger van de Unie ; de volgende gevraagde documenten werden niet 

overgemaakt: toestemming afwezige ouder, inkomsten Belg (loonfiches van de laatste 12 

maanden), geregistreerd huurcontract of eigendomsakte. 

"Gelet op het feit dat het verblijf van meer dan drie maanden aan betrokkene werd geweigerd en dat 

uit het onderzoek van het administratief dossier blijkt dat hij/zij geen aanspraak kan maken op enige 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond, levert de gemachtigde van de Burgemeester 

een bevel om het grondgebied te verlaten af krachtens art. 52, § 3 van het KB van 8 oktober 1981." 

Uit de controle van de verblijfplaats blijkt dat de betrokkende niet verblijft op het grondgebied van de 

gemeente waar hij/zij zijn/haar aanvraag heeft ingediend;  

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:  

Het recht op verblijf wordt om redenen van openbare orde of nationale veiligheid geweigerd. 

Persoonlijk gedrag van de betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst is om redenen van openbare 

orde of nationale veiligheid:  

Het recht op verblijf wordt om redenen van volksgezondheid geweigerd:  

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen    dagen.“ 

 

Op 29 januari 2015 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van de eerste 

verzoekende partij een bevel tot terugbrenging. Dit is de tweede bestreden beslissing, waarvan de 

motieven luiden als volgt: 

 

“Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

 

In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Voor de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie 

wordt aan G.M. (...), geboren te UKR, op (...) 

van Oekraïne, verblijvende te (...), 

bevel gegeven de genaamde B.O. (...), geboren te Kiev, op (...), 

van Oekraïne, verblijvende te (...), 

binnen dertig dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar hij (zij) gekomen is. 

 

REDEN VAN MAATREGEL: zie bijlage 20 
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Uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de vreemdeling geen aanspraak kan maken op enig 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond. Om deze reden levert de gemachtigde van de 

minister een bevel tot terugbrenging af. 

 

Deze beslissing is overeenkomstig artikel 39/2, §2, van de wet van 15 december 1980 vatbaar voor een 

beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat ingediend moet worden, bij 

verzoekschrift, binnen de dertig dagen na de kennisgeving van deze beslissing. 

 

Een vordering tot schorsing kan ingediend worden overeenkomstig artikel 39/82 van de wet van 15 

december 1980. Behoudens in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in een en 

dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing aïs het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld. 

 

Onverminderd andere wettelijke en reglementaire modaliteiten, worden het hierboven bedoelde beroep 

en de hierboven bedoelde vordering ingediend door middel van een verzoekschrift, dat moet voldoen 

aan de in artikel 39/78 van de wet van 15 december 1980 en in artikel 32 van het Procedurereglement 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermelde vereisten. Zij worden ingediend bij de Raad bij ter post 

aangetekend schrijven, onder voorbehoud van de afwijkingen voorzien bij artikel 3, §1, tweede en vierde 

lid, van het PR RvV, aan de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

Gaucheretstraat 92-94, te 1030 Brussel.  

 

Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980, schorst het 

indienen van een beroep tot nietigverklaring en van een vordering tot schorsing de tenuitvoerlegging van 

onderhavige maatregel niet.”  

 

2. rechtspleging 

 

2.1. In het verzoekschrift worden twee verwerende partijen aangeduid, met name de staatssecretaris 

voor asiel en migratie, vertegenwoordigd door de Dienst Vreemdelingenzaken en de burgemeester van 

de stad Mechelen.  

 

2.2. 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 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; 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).  

 

De eerste bestreden beslissing vormt de toepassing van artikel 52, § 3 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). Voormeld artikel luidt als volgt: “Indien het 

familielid na afloop van drie maanden niet alle vereiste bewijsdocumenten heeft overgemaakt of indien 

uit de woonstcontrole niet blijkt dat het familielid op het grondgebied van de gemeente verblijft, weigert 

het gemeentebestuur de aanvraag door middel van een bijlage 20 dat desgevallend een bevel om het 

grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt ingetrokken.” Ook het bevel tot 

terugbrenging werd door de stad Mechelen afgegeven.  

 

Aangezien de bestreden beslissingen uitsluitend getroffen werden door of in opdracht van de 

burgemeester van de stad Mechelen, wordt in casu enkel de burgemeester van de stad Mechelen 

opgeroepen als verwerende partij. Ter terechtzitting zijn de partijen akkoord dat beide bestreden 

beslissingen genomen werden door de burgemeester. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Uit de bewoordingen van het verzoekschrift en de toegevoegde stukken blijkt dat de verzoekende 

partijen eigenlijk twee beslissingen aanvechten, met name de beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) en de beslissing tot 

afgifte van een bevel tot terugbrenging (bijlage 38). 

 

Er worden echter geen middelen aangevoerd tegen het bevel tot terugbrenging, zodat het beroep tegen 

dit bevel onontvankelijk is. 
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3. Onderzoek van het beroep in zoverre het gericht is tegen de beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten 

 

3.1.1. In een eerste middel wordt de schending aangevoerd van de “formele motiveringsplicht/ 

bevoegdheid”.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk gemotiveerd moeten 

worden. 

Artikel 3 van voormelde wet bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motivering moet 

bovendien afdoende zijn. 

Er is in casu geen sprake van motivering in rechte, noch motivering in feite in de zin van de wet van 29 

juli 1991. Minstens dient worden vastgesteld dat de beslissing tot weigering van het verblijf van meer 

dan drie maanden niet afdoende werd gemotiveerd. 

Het is bovendien onduidelijk welke beslissing genomen werd door welke ambtenaar, zodat er sprake is 

van een schending van de bevoegdheidregels. De burgemeester heeft niet de bevoegdheid om verblijf 

te weigeren.” 

 

3.1.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het eerste middel het volgende in haar nota 

met opmerkingen: 

 

“1. 

Verzoeker werpt als tweede middel op : schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke en draagkrachtige motivering in bestuurszaken. 

De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 stellen : 

Art. 2 : De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

Art. 3 : De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn. 

De formele motiveringsplicht strekt ertoe om de rechtsonderhorige een zodanig inzicht te verschaffen in 

de motieven van de beslissing, dat hij, ten aanzien van die motieven, in staat is om met kennis van 

zaken voor zijn rechten op te komen. 

Dit betekent concreet dat de rechtsonderhorige uit een bestuursbeslissing moet kunnen opmaken 

waarom de beslissing op deze of gene wijze werd genomen en waarom zijn gebeurlijk verweer werd 

verworpen. 

Art. 52 § 3 van het K.B. dd. 8 oktober 1981 stelt formeel : 

“indien het familielid na afloop van drie maanden niet alle vereiste bewijsdocumenten heeft overgemaakt 

…, weigert het gemeentebestuur de aanvraag door middel van een bijlage 20 dat desgevallend een 

bevel om het grondgebied te verlaten bevat.” 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke 

juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor 

niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS, 26 maart 2002, nr. 105.103). 

Verzoeker heeft niet binnen de 3 maanden de vereiste documenten overgemaakt, zodat de Beslissing 

van de Stad Mechelen voldoende gemotiveerd is. 

Een schending van de materiële motiveringsplicht kan evenmin worden vastgesteld. 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. 

De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijke 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. RvS, 7 december 

2001, nr. 101.624; RvS, 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

2. 

Verzoekster stelt tevens dat “het onduidelijk is welke beslissing genomen werd door welke ambtenaar, 

zodat er sprake is van een schending van de bevoegdheidsregels. De burgemeester heeft niet de 

bevoegdheid om verblijf te weigeren.” (verzoekschrift p. 4). 

Artikel 64 § 1 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt : “behoudens zijn bevoegdheden 

inzake de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en 

politiebesluiten, inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en inzake dringende 
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politieverordeningen, is de burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de 

uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid 

uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.” 

In casu blijkt niet dat een ander orgaan van de gemeente bevoegd is om een beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten te nemen. 

Derhalve is de Burgemeester van de Stad Mechelen wel bevoegd om de beslissing te nemen. 

De Minister geeft slechts advies aan de Burgemeester.” 

 

3.1.3. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), die onder meer stellen dat beslissingen met 

redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de 

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren 

met de middelen die het recht hem verschaft. Ze 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 beslissing geeft duidelijk 

het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de 

bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 52, § 3 van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en naar het feit dat een beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden wordt genomen omdat de betrokkene niet binnen de gestelde 

termijn heeft aangetoond zich te bevinden in de voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden nu bepaalde documenten niet werden overgemaakt, met name de 

toestemming van de afwezige ouder, de inkomsten van de Belg (loonfiches van de laatste 12 maanden) 

en een geregistreerd huurcontract of eigendomsakte.  

 

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, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

Waar de verzoekende partijen voorhouden dat de bestreden beslissing een schending inhoudt van de 

bevoegdheidsregels nu de burgemeester niet de bevoegdheid zou hebben om een recht op verblijf te 

weigeren, gaan zij eraan voorbij dat artikel 52, § 3 van het vreemdelingenbesluit, in uitvoering waarvan 

de bestreden beslissing is genomen, een autonome bevoegdheid toekent aan het gemeentebestuur om 

een beslissing te nemen indien het familielid na afloop van drie maanden niet alle vereiste 

bewijsdocumenten heeft overgemaakt. De bestreden beslissing maakt geenszins een schending uit van 

de bevoegdheidsregels. 

 

Het middel is ongegrond.  

 

3.2.1. In een tweede middel wordt de schending aangevoerd van artikel 52, § 3 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).  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Artikel 52 §3 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat een beslissing tot weigering 

genomen dient te worden binnen de drie maanden na de aanvraag. 
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In onderhavig geval werd de aanvraag tot het bekomen van een verblijfskaart voor O.B. (...) reeds 

gedaan op 4 juli 2014. 

De beslissing tot weigering werd slechts genomen op 7 januari 2015. Deze beslissing werd bovendien 

slechts op 29 januari 2015 ter kennis gebracht aan O.B. (...), nadat zijn moeder, M.G. (...), expliciet 

navraag heeft gedaan bij het gemeentebestuur.  

De beslissing tot weigering van verblijf werd aldus laattijdig genomen en schendt artikel 52 §3 van het 

Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981.” 

 

3.2.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het tweede middel het volgende in haar nota 

met opmerkingen: 

 

“Verzoekers werpen op dat de beslissing tot weigering van verblijf uitgaande van de Stad Mechelen 

laattijdig zou genomen zijn en daarmee art. 52 § 3 van het K.B. van 8 oktober 1981 zou schenden 

(verzoekschrift p. 4). 

Waar verzoekers menen dat de beslissing uit artikel 52 § 3 van het vreemdelingenbesluit zou zijn 

onderworpen aan de vervaltermijn uit artikel 42 van de vreemdelingewet, kunnen zij niet worden 

bijgetreden. 

Artikel 42, § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt weliswaar dat “het recht op een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk (…) zo snel mogelijk en ten laatste zes maanden volgend op de datum van 

aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede lid, (wordt) erkend aan de burger van de Unie en zijn 

familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning bepaald overeenkomstig de 

Europese verordeningen en richtlijnen”, maar in art. 52, § 3 van het vreemdelingenbesluit wordt niet 

naar deze vervaltermijn verwezen. 

Uit art. 52 § 4 van het vreemdelingenbesluit blijkt trouwens duidelijk dat de termijn slechts van 

toepassing is “indien het familielid alle vereist documenten heeft overgemaakt” en het gemeentebestuur 

de aanvraag aan de gemachtigde van de staatssecretaris heeft bezorgd. In tegenstelling tot wat 

verzoeker lijkt te willen doen uitschijnen, is de burgemeester enkel aan minimumtermijnen gebonden, 

met name de “termijn van drie maanden” uit artikel 52 § 3 van het vreemdelingenbesluit, maar is er in de 

regelgeving geen termijn van verval voorzien indien de vreemdeling de vereist documenten niet 

neerlegt. 

Omdat de aanvraag onvolledig was, begon door het indienen van de aanvraag van een verblijfskaart op 

4 juli 2014 de vervaltermijn uit artikel 42 § 1 van de vreemdelingenwet niet te lopen. 

Derhalve is de beslissing niet laattijdig genomen.” 

 

3.2.3. Artikel 52 van het vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

 

“§ 1  

Het familielid dat zelf geen burger van de Unie is en zijn familieband overeenkomstig artikel 44 bewijst, 

dient een aanvraag in voor een verblijfkaart van familielid van een burger van de Unie bij het 

gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft door middel van een document overeenkomstig het 

model van bijlage 19ter.  

(...) 

§ 2  

Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient het familielid bovendien de 

volgende documenten over te maken:  

1° het bewijs van zijn identiteit overeenkomstig artikel 41, tweede lid, van de wet;  

2° de documenten waarmee op geldige wijze kan worden vastgesteld dat hij de voorwaarden die zijn 

voorgeschreven bij de artikelen 40bis, § 2 en § 4, of 40ter, van de wet, die op hem van toepassing zijn, 

vervult.  

§ 3  

Indien het familielid na afloop van drie maanden niet alle vereiste bewijsdocumenten heeft overgemaakt 

of indien uit de woonstcontrole niet blijkt dat het familielid op het grondgebied van de gemeente verblijft, 

weigert het gemeentebestuur de aanvraag door middel van een bijlage 20 dat desgevallend een bevel 

om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt ingetrokken.  

§ 4  

Indien het familielid alle vereiste documenten heeft overgemaakt, maakt het gemeentebestuur de 

aanvraag over aan de gemachtigde van de minister.  

Indien de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht toekent of als er geen enkele beslissing is 

genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, geeft de burgemeester of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling een “verblijfkaart van een familielid van een burger van de Unie” 

overeenkomstig het model van bijlage 9 af. (...)” (eigen onderlijning) 
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De verzoekende partijen houden voor dat de bestreden beslissing laattijdig werd genomen nu de 

aanvraag voor een verblijfskaart werd ingediend op 4 juli 2014 en de verwerende partij op 7 januari 

2015 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden nam.  

 

Uit het administratief dossier dat het aanvraagformulier bijlage 19ter bevat, blijkt inderdaad dat op 4 juli 

2014 een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie werd 

ingediend. De bijlage 19ter vermeldt uitdrukkelijk dat “De betrokkene wordt verzocht om binnen de drie 

maanden, dus ten laatste op 03/10/2014 (dag/maand/jaar), de volgende documenten over te leggen: 

toestemming van de afwezige ouder, inkomsten Belg (loonfiches van de laatste 12 maanden), 

ziektekostenverzekering voor alle gezinsleden, geregistreerd huurcontract of eigendomsakte, attesten 

OCMW.” 

 

De verzoekende partijen gaan uit van een verkeerde lezing van artikel 52, § 3 van het 

vreemdelingenbesluit, dat ontegensprekelijk bepaalt dat wanneer de aanvrager niet binnen de drie 

maanden na de aanvraag de gevraagde documenten overmaakt, het gemeentebestuur overgaat tot de 

weigering van de aanvraag, zonder evenwel de termijn te bepalen waarbinnen het nemen van de 

beslissing dient te gebeuren. 

 

Artikel 52, § 3 van het vreemdelingenbesluit bepaalt geenszins, zoals de verzoekende partijen 

verkeerdelijk voorhouden, dat “een beslissing tot weigering genomen dient te worden binnen de drie 

maanden na de aanvraag”. 

 

Het feit dat de kennisgeving van de bestreden beslissing van 7 januari 2015 plaatshad op 29 januari 

2015 doet aan het voorgaande geen afbreuk. 

 

Een schending van artikel 52, § 3 van het vreemdelingenbesluit wordt niet aangetoond. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

3.3.1. In een derde middel wordt de schending aangevoerd van de artikelen 40bis en 40ter van de 

vreemdelingenwet.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Artikel 40bis, § 3 van de Vreemdelingenwet stelt dat als familielid van de burger van de Unie worden 

beschouwd: 

“de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij 

hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde 

geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt 

gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft 

gegeven;” 

In casu is aan al deze voorwaarden voldaan: 

1/ O.B. (...) is de zoon van mevrouw M.G. (...). Oleg is bijgevolg een bloedverwant in neergaande lijn 

van de partner van een burger van de Unie, zijnde van de heer E.L.; 

2/ De vader van O. (...) heeft zijn toestemming gegeven met het verblijf van O. (...) in België. Deze 

toestemming blijkt, minstens impliciet, uit het feit dat ook de vader van verzoeker in België verblijft. Ten 

aanzien van derden wordt een ouder geacht te handelen met instemming van de andere ouder. 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet stelt een aantal bijkomende voorwaarden, nu de 

gezinshereniging zou plaatsvinden met een Belg. 

Ook aan deze voorwaarden is voldaan: 

1/ Er dient aangetoond dat de Belgische onderdaan over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt. Het Grondwettelijk Hof heeft deze voorwaarde evenwel vernietigd in haar 

arrest van 26 september 2013 (nr. 121/2013) in zoverre het niet voorziet in een uitzondering op de 

voorwaarde inzake bestaansmiddelen wanneer de gezinshereniger een Belg is en zich enkel laat 

vervoegen door zijn minderjarige kinderen of die van zijn echtgenoot. Nu in casu Oleg, als minderjarige 

zoon van de echtgenote van een Belg, een verblijfsrecht wenst te bekomen in België, dient de 

voorwaarde inzake bestaansmiddelen niet langer aangetoond te worden, gelet op voormelde 

rechtspraak;  
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M.G. (...) is overigens zelf tewerkgesteld zodat zij Oleg in ieder geval kan onderhouden, net zoals zij de 

voorbije jaren heeft gedaan. De heer E.L. (...), stiefvader van O. (...), is zelfstandige en beschikt 

eveneens over inkomsten; 

2/ Er dient aangetoond te worden dat de Belgische onderdaan over behoorlijke huisvesting beschikt die 

toelaat om ook O. (...) te herbergen. Het huurcontract op naam van de stiefvader van O. (...), de heer 

E.L. (...), wordt voorgelegd, waaruit blijkt dat aan deze voorwaarde voldaan is; 

3/ Er dient aangetoond dat de Belgische onderdaan over een ziektekostenverzekering beschikt, die ook 

de risico’s voor O. (...) dekt. Een attest van de mutualiteit wordt desbetreffend voorgelegd. 

Aan alle voorwaarden van artikel 40bis en artikel 40ter van de Vreemdelingenwet is aldus voldaan, 

zodat niet wettig kan beslist worden om het verblijf van meer dan drie maanden te weigeren en om een 

bevel tot het verlaten van het grondgebied af te leveren. 

De bestreden beslissing is op dit punt niet in overeenstemming met de wet en kennelijk onredelijk. 

Conclusie 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de bestreden beslissing niet voldoet aan de beginselen van 

behoorlijk bestuur. De bestreden beslissing schendt bovendien artikel 40bis en artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet. 

De bestreden beslissing is om voormelde redenen aangehaald in onderhavig beroepsverzoekschrift dan 

ook kennelijk onredelijk, zodat een vernietiging en schorsing zich opdringt.” 

 

3.3.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het derde middel het volgende in haar nota met 

opmerkingen: 

 

“Verzoekers stellen dat aan alle voorwaarden van de artikelen 40bis en 40ter is voldaan, zodat niet zou 

kunnen beslist worden om het verblijf van meer dan drie maanden te weigeren. 

Art. 40 bis § 3 van de Vreemdelingenwet kent een recht van verblijf toe voor zover de familieleden van 

de Unieburgers, vermeld in art. 40bis, § 2 van de Vreemdelingenwet voldoen aan de gestelde 

binnenkomst- en verblijfvoorwaarden. 

De zoon van verzoekster moet aantonen dat zij een bloedverwant is in neerdalende lijn van de 

Belgische referentiepersoon en dat zij zich “bij” deze referentiepersoon “voegt”. 

De Belgische referentiepersoon zal op haar beurt moeten aantonen dat zijzelf over het recht van 

bewaring beschikt en dat zij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, over 

behoorlijke huisvesting en over een ziekteverzekering voor zichzelf en haar familieleden beschikt. 

Dit wordt niet aangetoond, integendeel : de indruk wordt gewekt dat de moeder van verzoekster zelf ten 

laste wordt genomen door de man waarmee zij op 4 juli 2015 beweert gehuwd te zijn. 

Gelet op het feit dat dit huwelijk dateert van datum van de aanvraag, kunnen vragen gesteld worden bij 

de stabiliteit van dit huwelijk. 

De Stad Mechelen beschikt terzake over een appreciatiebevoegdheid.” 

 

3.3.3. Het derde middel is erop gericht aan te tonen dat de zoon van de verzoekende partijen wel 

voldoet aan de voorwaarden van artikel 40bis en artikel 40ter van de vreemdelingenwet met betrekking 

tot het aantonen van de familieband, de bestaansmiddelen, de huisvesting en de 

ziektekostenverzekering, en aldus recht heeft op een toelating tot verblijf voor meer dan drie maanden in 

functie van zijn Belgische stiefvader.  

 

De Raad wijst er op dat het betoog geenszins betrekking heeft op het motief van de bestreden 

beslissing, namelijk de vaststelling dat de aanvrager de gevraagde documenten zoals opgesomd in de 

bijlage 19ter niet heeft voorgelegd, reden waarom de burgemeester overgaat tot de afgifte van een 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 52, § 3 van het 

vreemdelingenbesluit. De verzoekende partijen lijken hier volledig aan voorbij te gaan en doen met hun 

betoog geen afbreuk aan het motief van de bestreden beslissing. 

 

Waar de verzoekende partijen stellen dat de voorwaarde inzake de bestaansmiddelen niet langer 

vervuld dient te worden gelet op het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 september 2013 met nr. 

121/2013, doet dit geen afbreuk aan de het feit dat, zoals in de bestreden beslissing wordt gemotiveerd, 

geen documenten worden voorgelegd aangaande de huisvestiging en de ouderlijke toestemming.  

 

In zoverre zij met hun betoog een (her)beoordeling van de aanvraag wensen te bekomen van de Raad, 

dient erop te worden gewezen dat de Raad niet bevoegd is 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 
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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). 

 

Bovendien kan erop worden gewezen dat een inhoudelijke beoordeling door de Dienst 

Vreemdelingenzaken van een aanvraag voor een verblijfskaart, en bijgevolg een toets aan de 

voorwaarden bepaald in de artikelen 40bis en 40ter van de vreemdelingenwet, slechts aan de orde is 

wanneer de aanvrager alle vereiste documenten aan de gemeente heeft overgelegd -quod non in casu-, 

die pas dan de aanvraag zal overmaken aan de Dienst Vreemdelingenzaken, zoals in het hoger 

geciteerde artikel 52 van het vreemdelingenbesluit kan worden gelezen. 

 

Een schending van de artikelen 40bis en 40ter van de vreemdelingenwet wordt bijgevolg niet dienstig 

aangevoerd.  

 

Tenslotte laten de verzoekende partijen na aan te geven welke beginselen van behoorlijk bestuur of 

algemene rechtsbeginselen ze geschonden achten en de wijze waarop de bestreden beslissing 

bepaalde beginselen van behoorlijk bestuur schendt. Een middel dat gesteund is op de schending van 

een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaromtrent geen nadere aanduidingen worden 

verschaft, is onontvankelijk (RvS 16 februari 1999, nr. 78 751). Dit onderdeel van het middel is derhalve 

onontvankelijk. 

 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de eerste 

bestreden beslissing 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de tweede bestreden 

beslissing. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep 

tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

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

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 


