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 nr. 150 619 van 11 augustus 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 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, op 3 april 2015 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 2 maart 2015 tot 

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

(bijlage 20), aan de verzoeker ter kennis gebracht op 4 maart 2015. 

 

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 14 april 2015 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 juni 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 juli 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JEENINGA, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 15 juni 2009 dient de verzoeker, die verklaart van Servische nationaliteit te zijn, een aanvraag in 

om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

Vreemdelingenwet). Op 27 augustus 2010 wordt de aanvraag ongegrond verklaard. 

 

1.2. Op 19 oktober 2010 dient de verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 17 december 2010 wordt de aanvraag onontvankelijk 
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bevonden. In uitvoering van deze beslissing wordt op 24 januari 2011 tevens aan de verzoeker bevel 

gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.3. Op 22 februari 2011 dient de verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 13 juli 2011 wordt de aanvraag niet in 

overweging genomen. 

 

1.4. Op 1 september 2011 dient de verzoeker een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 3 februari 2012 wordt de aanvraag 

onontvankelijk verklaard. Bij arrest nr. 88 854 van 3 oktober 2012 verwerpt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen het beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing. 

 

1.5. Op 6 mei 2013 leggen de verzoeker en zijn partner M.Z. (…) voor de ambtenaar van de burgerlijke 

stand te Merksem een verklaring van wettelijke samenwoning af. 

 

1.6. Op 4 juli 2013 biedt de verzoeker zich aan bij de burgerlijke stand van het district Merksem met het 

oog op een huwelijksaangifte met mevr. M.Z. (…). Op 8 november 2013 neemt de ambtenaar van de 

burgerlijke stand van het district Merksem, na negatief advies van de Procureur des Konings van het 

Parket van Antwerpen, een beslissing houdende weigering van huwelijksvoltrekking. 

 

1.7. Op 12 februari 2014 dient de verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van echtgenoot van een Belg. Op 25 augustus 2014 

beslist de burgemeester van de stad Antwerpen tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

1.8. Op 4 september 2014 dient de verzoeker een tweede aanvraag in van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van partner van een Belg. Hij wordt in het 

bezit gesteld van een bijlage 19ter. Op 2 maart 2015 beslist de gemachtigde van de bevoegde 

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

verlaten (bijlage 20). Dit is de thans bestreden beslissing die aan de verzoeker wordt ter kennis gegeven 

op 4 maart 2015. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid 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 van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 4.09.2014 werd 

ingediend door: 

(…) 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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 bepalingen van artikel 40ter zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 'de familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich 

bij hem voegen;...' 

 

Artikel 40bis, §2 stelt: 'Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 2°; de partner, die 

hem begeleidt of zich bij hem voegt, met wie de burger van de Unie overeenkomstig een wet een 

geregistreerd partnerschap heeft gesloten. 

Beide partner moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

f) ten aanzien van geen van beiden een beslissing werd genomen op grond van artikel 167 van het 

Burgerlijk Wetboek en dit voor de beslissing kracht van gewijsde heeft verkregen'. 

 

Op 08.11.2013 weigerde de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Antwerpen de 

huwelijksaanvraag van betrokkenen. Uit het administratieve dossier blijkt niet dat betrokkenen in beroep 

gingen tegen deze beslissing; de weigeringsbeslissing heeft bijgevolg kracht van gewijsde verkregen. 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 
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Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

 

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

het onder- zoek van het administratief dossier blijkt dat hij geen aanspraak kan maken op enige 

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

bevel om het grondgebied te verlaten af krachtens art. 52, § 4, vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981. 

(…)” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 40bis en 40ter van de 

Vreemdelingenwet, van artikel 7 (uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat artikel 2, 4°, wordt 

bedoeld) van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, van de materiële 

motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“De bestreden beslissing verwijst naar artikel 40bis, §2 onder f en wordt als volgt gemotiveerd: 

“Op 08.11.2013 weigerde de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Antwerpen de 

huwelijksaanvraag van betrokkenen. Uit het administratieve dossier blijkt niet dat betrokkenen in beroep 

gingen tegen deze beslissing; de weigeringsbeslissing heeft bijgevolg kracht van gewijsde gekregen”. 

 

Verwerende partij verwijst hier naar de weigeringsbeslissing dd. 08.11.2013 (stuk 2). 

 

Met betrekking tot de mogelijkheid om in beroep te gaan vermeld de beslissing weigering 

huwelijksvoltrekking het volgende: 

“Wanneer u niet akkoord gaat met deze beslissing, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank van 

eerste aanleg in Antwerpen, zoals in kort geding. U moet dit doen binnen de maand nadat u deze brief 

hebt ontvangen. U kan dan best tegelijk in de dagvaarding een verlenging aanvragen van de termijn 

waarbinnen uw huwelijk kan doorgaan”. 

 

Verzoeker is sedert de bestreden beslissing op de hoogte van de rechtspraak van het Grondwettelijk 

Hof dd. 26.09.2013 (arrest nr. 121.2013) waarin wordt beslist dat artikel 28 van het Gerechtelijk 

Wetboek zo gelezen moet worden dat ook een weigeringsbeslissing van een ambtenaar van de 

burgerlijke stand waartegen geen beroep werd ingesteld in kracht van gewijsde treedt. Dat zulks inhoudt 

dat een beslissing van de Ambtenaar waartegen geen beroep is ingesteld en waarvan de termijn om 

beroep in te stellen verstreken is, gelijkgesteld wordt met een vonnis. 

 

Dat evenwel de vraag zich opdringt of de beslissing van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand nog 

vatbaar is voor beroep bij de Familierechtbank. 

 

Verzoeker meent van wel en om die reden is hij van mening dat er geen sprake kan zijn van een kracht 

van gewijsde gegane beslissing. 

 

Verzoeker stelt dat de vermelding van de beroepsmogelijkheden in de bestreden beslissing niet voldoet 

aan de vereisten van art. 2 4°van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 

 

Art. 2 Met het oog op een duidelijke en objectieve voorlichting van het publiek over het optreden van de 

federale administratieve overheden : 

…. 

4° vermeldt elk document waarmee een beslissing of een administratieve handeling met individuele 

strekking uitgaande van een federale administratieve overheid ter kennis wordt gebracht van een 

bestuurde, de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep moet worden ingesteld 

en de geldende vormen en termijnen; bij ontstentenis neemt de verjaringstermijn voor het indienen van 

het beroep geen aanvang. 

 

Dat de beslissing van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand het volgende vermeldt: 
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“Wanneer u niet akkoord gaat met deze beslissing, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank van 

eerste aanleg in Antwerpen, zoals in kort geding. U moet dit doen binnen de maand nadat u deze brief 

hebt ontvangen. U kan dan best tegelijk in de dagvaarding een verlenging aanvragen van de termijn 

waarbinnen uw huwelijk kan doorgaan”. 

 

Dat de beslissing onmogelijk voldoet aan de vereisten van art. 2 4° daar op geen enkele wijze duidelijk 

gemaakt wordt hoe verzoeker beroep zou moeten indienen. Men stelt immers dat men een “beroep” 

moet aantekenen bij de REA. Op geen enkele manier wordt gesteld hoe men dit concreet moet doen. 

Dient men dit bij verzoekschrift, bij gewone brief dan wel bij dagvaarding te doen. De korte vermelding 

dat men in de dagvaarding best om de verlenging van de termijn verzoekt verhelpt dit euvel geenszins. 

 

Art. 2 4° is op dit punt zeer duidelijk en bovendien van openbare orde. Men moet uitdrukkelijk de 

geldende vormen en termijnen vermelden in de bestreden beslissing. 

 

Dat de sanctie eveneens duidelijk is en tot het gevolg heeft dat de de beroepstermijn geen aanvang 

neemt. 

 

Dit wil zeggen dat de beslissing van de Ambtenaar volgens verzoeker nog steeds vatbaar is voor beroep 

en onmogelijk aangemerkt kan worden als een weigeringsbeslissing met kracht van gewijsde. 

 

Derhalve faalt de bestreden beslissing wanneer ze stelt dat verzoeker niet voldoet aan de bepaling van 

art. 40bis §2 f) . 

 

Dat de beslissing dient te worden nietig verklaard.” 

 

2.1.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

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

- de artikelen 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet, 

- artikel 7 van de Wet Openbaarheid Bestuur, 

- de materiële motiveringsplicht, 

- het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Ter ondersteuning houdt verzoekende partij voor dat de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de 

burgerlijke stand van 08.11.2013 niet in kracht van gewijsde is gegaan, omdat deze beslissing niet 

voldoet aan de vereisten van artikel 2, 4° van de Wet Openbaarheid Bestuur. Er wordt immers enkel 

gesteld dat beroep moet ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg, en niet hoe dit concreet 

moet gebeuren. 

 

Verweerder laat gelden dat verzoekende partij haar beschouwingen in rechte en in feite falen. 

 

Los van de vaststelling dat de kritiek van verzoekende partij kritiek heeft op de weigeringsbeslissing van 

de ambtenaar van de burgerlijke stand, dewelke niet het voorwerp uitmaakt van deze procedure, en 

waaromtrent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als administratieve rechter enkel kan vaststellen 

dat deze beslissing zich in het rechtsverkeer bevindt en verzoekende partij ook niet aanvoert dat zij 

hiertegen beroep heeft ingediend 

 

Daarenboven mist de kritiek van verzoekende partij ook elke grondslag. Immers bepaalt artikel 2, 4° van 

de Wet van 11.04.1994 dat “vermeldt elk document waarmee een beslissing of een administratieve 

handeling met individuele strekking uitgaande van een federale administratieve overheid ter kennis 

wordt gebracht van een bestuurde, de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep 

moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen; bij ontstentenis neemt de verjaringstermijn 

voor het indienen van het beroep geen aanvang”. 

 

Evenwel betreft de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand uiteraard geen beslissing 

uitgaande van een federale administratieve overheid. Verzoekende partij haar betoog is niet relevant. 

 

Ten overvloede laat verweerder nog gelden dat in de beslissing van 08.11.2013 uitdrukkelijk wordt 

vermeld dat “wanneer u niet akkoord gaat met deze beslissing, kunt u beroep aantekenen (voetnoot 3) 

bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, zoals in kort geding. U moet dit doen binnen de maand 

nadat u deze brief hebt ontvangen. U kan dan best tegelijk in de dagvaarding een verlenging aanvragen 
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van de termijn waarbinnen uw huwelijk kan doorgaan (voetnoot 4)”, waarbij expliciet wordt verwezen 

naar artikel 167, 6de lid van het Burgerlijk Wetboek en naar artikel 165, 2de en 3de lid van het Burgerlijk 

Wetboek (voetnoot 3 en voetnoot 4). 

 

Verzoekende partij houdt enerzijds voor dat niet vermeld wordt of het beroep bij dagvaarding dan wel bij 

verzoekschrift dient te wordt ingesteld, doch erkent anderzijds dat dit wel vermeld wordt. Daarenboven 

wordt de betrokkene er eveneens op gewezen bij welke rechtbank en binnen welke termijn dit dient te 

gebeuren. 

 

Verzoekende partij haar beschouwingen falen volkomen. 

 

In casu betwist verzoekende partij niet dat zij geen hoger beroep heeft ingediend tegen de 

weigeringsbeslissing van 08.11.2013 van de ambtenaar van de burgerlijke stand, zodat zij de motieven 

van de in casu bestreden weigeringsbeslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie niet weerlegt. 

 

Verweerder laat nog gelden dat verzoekende partij voor het overige niet ingaat op de voorgehouden 

schending van artikel 40bis en 40ter, en evenmin ingaat op de voorgehouden schending van artikel 7 

van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 

 

De beschouwingen van de verzoekende partij falen in rechte. 

 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden 

beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij 

een overschrijding of afwending van de macht inhouden. 

 

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

 

2.1.3.1. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd 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 in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van de artikelen 40bis en 40ter van de 

Vreemdelingenwet en van artikel 2, 4°, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van 

bestuur. 

 

Artikel 40ter, eerste lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 

– de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen;” 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, f), van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

(…) 

2° de partner, die hem begeleidt of zich bij hem voegt, met wie de burger van de Unie overeenkomstig 

een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. 

De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

(…) 

f) ten aanzien van geen van beiden een beslissing werd genomen op grond van artikel 167 van het 

Burgerlijk Wetboek en dit voor zover de beslissing kracht van gewijsde heeft verkregen; 

(…)” 

 

Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat ten aanzien van de partner van een Belg het 

verblijfsrecht van meer dan drie maanden als een familielid van een Belg in de zin van artikel 40ter van 
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de Vreemdelingenwet niet kan worden erkend indien ten aanzien van hemzelf of ten aanzien van de 

Belgische partner een beslissing werd genomen op grond van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek die 

kracht van gewijsde heeft verkregen. 

 

Te dezen werd met de bestreden beslissing het verblijf van meer dan drie maanden aan de verzoeker 

geweigerd omdat de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Antwerpen op 8 november 2013 

de huwelijksaanvraag van de verzoeker en zijn Belgische partner weigerde en “(u)it het administratieve 

dossier (…) niet (blijkt) dat betrokkenen in beroep gingen tegen deze beslissing”, zodat “de 

weigeringsbeslissing kracht van gewijsde (heeft) verkregen”. 

 

De vaststelling dat de verzoeker of zijn partner niet in beroep zijn gegaan tegen de beslissing van de 

ambtenaar van de burgerlijke stand van het district Merksem van 8 november 2013 houdende weigering 

van huwelijksvoltrekking wordt in casu niet betwist. De verzoeker betwist wel de these dat deze 

beslissing in kracht van gewijsde is gegaan nu deze beslissing niet voldoet aan de vereisten van artikel 

2, 4°, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, aangezien op geen 

enkele wijze duidelijk wordt gemaakt hoe hij beroep zou moeten indienen. 

 

Artikel 2, 4°, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur luidt als volgt: 

 

“Met het oog op een duidelijke en objectieve voorlichting van het publiek over het optreden van de 

federale administratieve overheden:  

(…) 

4° vermeldt elk document waarmee een beslissing of een administratieve handeling met individuele 

strekking uitgaande van een federale administratieve overheid ter kennis wordt gebracht van een 

bestuurde, de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep moet worden ingesteld 

en de geldende vormen en termijnen; bij ontstentenis neemt de verjaringstermijn voor het indienen van 

het beroep geen aanvang.” 

 

Wat de verplichte vermeldingen inzake beroepstermijnen betreft, is de wet van 11 april 1994 betreffende 

de openbaarheid van bestuur in huidige casu niet van toepassing, aangezien de beslissing houdende 

weigering van huwelijksvoltrekking en de betekening ervan niet uitgaan van een federale administratieve 

overheid, doch door een ambtenaar van de burgerlijke stand van het district Merksem. De 

omstandigheid dat deze beslissing werd genomen en betekend in uitvoering van de federale 

regelgeving, doet hieraan geen afbreuk. 

 

Voor alle provinciale en gemeentelijke administratieve overheden gold vroeger de wet van 

12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten. Gelet op 

de overdracht van de bevoegdheid inzake lokale besturen aan de Gewesten, vallen de provinciale en 

gemeentelijke administratieve overheden in het Vlaams Gewest thans onder het toepassingsgebied van 

het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, dat in zijn artikel 35 een 

gelijkaardige bepaling bevat inzake de verplichte vermelding van beroepstermijnen, welke luidt als volgt: 

 

“Een beslissing of een administratieve handeling met individuele strekking die beoogt rechtsgevolgen te 

hebben voor een of meer bestuurden of voor een ander bestuur, wordt slechts geldig ter kennis 

gebracht als tevens de beroepsmogelijkheden en de modaliteiten van het beroep worden vermeld. 

Bij ontstentenis daarvan neemt de termijn voor het indienen van een beroep een aanvang vier maanden 

nadat de betrokkene in kennis werd gesteld van de akte of van de beslissing met individuele strekking.” 

 

Aangezien er in casu geen twijfel bestaat omtrent het beginsel waarop de verzoeker zich heeft willen 

beroepen, moet het middel worden geacht mede te zijn afgeleid uit de schending van laatstgenoemde 

bepaling. 

 

Daargelaten de vraag of de verzoeker op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen reeds 

meer dan vier maanden, vermeerderd met een maand, wat de termijn is om een tijdig beroep in te 

dienen tegen de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand van het district Merksem van 

8 november 2013 houdende weigering van huwelijksvoltrekking, in kennis was gesteld van deze laatste 

beslissing, wordt in deze laatste beslissing, met verwijzing in voetnoot naar de artikelen 167, zesde lid, 

en 165, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, het volgende gesteld: 

 

“Wanneer u niet akkoord gaat met deze beslissing, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank van 

eerste aanleg in Antwerpen, zoals in kort geding. U moet dit doen binnen de maand nadat u deze brief 
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hebt ontvangen. U kan dan best tegelijk in de dagvaarding een verlenging aanvragen van de termijn 

waarbinnen uw huwelijk kan doorgaan”. 

 

In tegenstelling tot wat de verzoeker aanvoert, worden hierin dus wel degelijk de beroepsmogelijkheden 

en de modaliteiten van het beroep vermeld. Zo blijkt hieruit duidelijk dat een beroep kan worden 

ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen, dat dit beroep binnen de maand na het 

ontvangen van deze brief dient te worden ingesteld en dat dit bij dagvaarding dient te gebeuren. 

 

De verzoeker toont bijgevolg niet aan dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris, met 

schending van de artikelen 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet en van artikel 2, 4°, van de wet van 

11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur of van artikel 35 van het decreet van 

26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, heeft geoordeeld dat de beslissing van de 

ambtenaar van de burgerlijke stand van het district Merksem van 8 november 2013 houdende weigering 

van huwelijksvoltrekking kracht van gewijsde heeft verkregen. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden 

aangenomen. 

 

2.1.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële 

motiveringsplicht en van artikel 52, § 4, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenbesluit). 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Dat de bestreden beslissing (bevel) het volgende stelt: 

“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 geen aanspraak kan maken op enige 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond, levert de gemachtigde van de Minister een bevel om 

het grondgebied te verlaten af krachtens art. 52, §4, vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981”. 

 

Er wordt geen wettelijke basis aangegeven waarop het bevel steunt. Er wordt geen enkele motivering 

gegeven voor het bevel. De beslissing geeft enkel de wettelijke basis aan en somt de motieven op 

waarom het verblijf geweigerd wordt, maar geeft dit niet aan voor het bevel. 

 

Artikel 54, §4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit bevat een discretionaire (géén gebonden) 

bevoegdheid in hoofde van de Belgische staat. De verder geciteerde rechtspraak maakt dit duidelijk. 

 

Ook in de akte van kennisgeving wordt geen wettelijke basis noch motivering voor het bevel gegeven. 

 

Verzoeker verwijst naar het arrest nr. 64 084 van 28 juni 2011 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen waarin eveneens geoordeeld werd over een bijlage 20 met bevel, zoals in 

casu. 

 

De RVV vernietigde in het arrest van 28 juni 2011 de beslissing in haar geheel. Het arrest geeft 

volgende motivering, waarbij verzoeker zich volledig aansluit: 

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

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat 

kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid ertoe in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een „afdoende‟  wijze. 
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De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerende motief aangeven op grond waarvan zij is 

genomen. 

In casu meent verzoeker dat in de bestreden beslissing niet werd gemotiveerd omtrent het bevel om het 

grondgebied te verlaten terwijl aan verweerder de mogelijkheid wordt gelaten de weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden desgevallend met bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis te 

brengen. De woordkeuze desgevallend wijst op een keuzemogelijkheid, welke keuze moet worden 

gemotiveerd. 

In de bestreden beslissing wordt toepassing gemaakt van artikel 52, § 4, vijfde lid, van het koninklijk 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort het vreemdelingenbesluit). Dit artikel luidt als volgt: 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.” 

Uit lezing van voornoemd artikel blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid in geval dat het recht op verblijf niet wordt erkend, beschikt over de keuze al dan niet een 

bevel om het grondgebied te verlaten te incorporeren in de beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden. Nergens blijkt dat het de bedoeling is geweest van de wetgever om de minister of 

zijn gemachtigde te binden om in bepaalde gevallen een bevel om het grondgebied af te leveren. Aldus 

laat de toepasselijke regelgeving door het gebruik van de bewoording desgevallend de vrijheid aan het 

bestuur om al dan niet een bevel om het grondgebied te verlaten te incorporeren in de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Deze keuzevrijheid wijst op een ruime discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid waarover verweerder beschikt. 

De Raad van State oordeelde onder meer in een arrest van 7 juni 2007 (RvS 7 juni 2007, nr. 171.887, 

De Schepper) dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven moeten bestaan 

met een voldoende feitelijke grondslag en dat de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van een 

administratieve overheid onder meer wordt beperkt door het motiveringsbeginsel. 

Ook in de rechtsleer wordt deze zienswijze gevolgd: “Hoe groter de discretionaire bevoegdheid van het 

bestuur, hoe strenger de motiveringsplicht wordt opgevat. De omvang van de motiveringsplicht is dus 

evenredig met de omvang van de discretionaire bevoegdheid waarover de overheid beschikt. Wanneer 

de toepasselijke regelgeving aan het bestuur de vrijheid laat om al dan niet een beslissing te nemen, of 

de keuze laat tussen verschillende mogelijke beslissing, is het bestuur verplicht zijn keuze te 

verantwoorden. Ook bij de invulling van vage normen, zal een uitgebreider motivering noodzakelijk zijn. 

De precieze, concrete motieven moeten uitdrukkelijk en nauwkeurig worden vermeld. Een discretionaire 

bevoegdheid ontslaat de overheid dus geenszins van de verplichting tot formele motivering, wel 

integendeel. In dat geval dringt de motiveringsplicht zich nog meer op als niet te verwaarlozen waarborg 

en zelfs de enige waarborg tegen willekeur.” (I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, administratieve 

rechtsbibliotheek – algemene reeks, VII, formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die 

Keure, 1999, 149, nr. 185.) 

Uit lezing van de bestreden beslissing blijkt dat geen enkele motivering werd gegeven waarom 

verweerder heeft gekozen om bij de weigering van verblijf van meer dan drie maanden een bevel om 

het grondgebied te verlaten te incorporeren. De bestreden beslissing stelt verzoeker niet in staat na te 

gaan op basis van welke overwegingen verweerder heeft beslist aan verzoeker een bevel om het 

grondgebied te verlaten te betekenen. 

Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht wordt aannemelijk gemaakt. 

Het middel van verzoeker is in de voorgaand aangegeven mate gegrond. 

 

De bestreden beslissing betreft een beslissing waarvan de Raad van State geoordeeld heeft dat er 

slechts één beslissing (bijlage 20) met één motivering werd genomen (RvS 28 juni 2010, nr. 205.924). 

Uit het voorgaande volgt dat verzoeker aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een schending 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht. Aangezien de weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

en het bevel om het grondgebied te verlaten beide één beslissing betreffen met één motivering dient de 

beslissing in zijn geheel te worden vernietigd.” 

 

De Belgische Staat tekende cassatieberoep aan tegen dit arrest van de RVV bij de Raad van State. 

 

In het arrest nr. 220.340 van 19 juli 2012 verwerpt de Raad van State het cassatieberoep met volgende 

motivering, waarbij verzoeker zich aansluit en die van toepassing is in onderhavige zaak. 

“Beoordeling 

6.1. Het middel heeft betrekking op de vraag of de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid een 

gebonden bevoegdheid had om het aanvankelijk bestreden bevel om het grondgebied te verlaten te 
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geven. De verzoekende partij stelt van wel terwijl de verweerder het in het bestreden arrest 

weergegeven standpunt bijtreedt dat het om een discretionaire bevoegdheid gaat. 

6.2. Artikel 52, § 4, vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit luidde op het ogenblik van de aanvankelijk 

bestreden beslissing als volgt: 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.”. 

Anders dan de verzoekende partij voorhoudt, kan uit die bewoordingen geen verplichting worden 

afgeleid om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. 

Het woord “desgevallend” wijst integendeel op een mogelijkheid en betekent juist niet dat in ieder geval 

een bevel zou moeten worden gegeven. 

De verzoekende partij verwijst nog naar het model van bijlage 20 bij het Vreemdelingenbesluit, dat als 

opschrift draagt “beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten”. De verwijzing naar de voetnoot “de onnodige vermelding doorhalen” staat 

onmiddellijk na dit opschrift en kan dus voor alle in bijlage 20 vermelde gevallen gelden. Uit die voetnoot 

kan alleszins niet worden afgeleid dat in de in artikel 52, § 4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit 

bedoelde gevallen steeds een bevel om het grondgebied te verlaten zou moeten worden gegeven. 

…De interpretatie die de verzoekende partij aan artikel 54, § 4, vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit 

geeft is in strijd met de tekst van die bepaling zelf. 

6.3. Verder luidt artikel 7, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, waarop het bevel om het grondgebied te 

verlaten dat tot het bestreden arrest heeft geleid was gesteund, als volgt: 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, bevel geven het grondgebied vóór een bepaalde 

datum te verlaten : 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

(...)”. 

Met het gebruik van het woord “kan” in die bepaling wordt de mogelijkheid aan de bevoegde 

staatssecretaris gegeven om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven, zonder dat er sprake 

is van een verplichting. Er mag overigens geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd met een 

aantal verdragsrechtelijke bepalingen zou zijn, zoals artikel 3 van het EVRM. Derhalve is er geen sprake 

van een gebonden bevoegdheid. 

De minister of zijn gemachtigde beslist naar luid van artikel 54, § 4, vijfde lid, van het 

Vreemdelingenbesluit om het recht op verblijf van het familielid van de burger van de Unie niet te 

erkennen en hij beslist “desgevallend” een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. Zelfs los van 

het gebruik van het woord “desgevallend” kan artikel 54, § 4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit als 

lagere norm geen gebonden karakter geven aan de in artikel 7, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 

vastgelegde bevoegdheid om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. Het enige middel is in 

die mate ongegrond. 

6.4. Uit het voorgaande volgt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet op onwettige wijze heeft 

geoordeeld dat de formele motiveringsplicht met de aanvankelijk bestreden beslissing was geschonden 

omdat die beslissing geen motivering bevatte voor het geven van het bevel om het grondgebied te 

verlaten. Het enige middel is ook in die mate ongegrond.” 

 

De beslissing in haar geheel dient bijgevolg vernietigd te worden.” 

 

2.2.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

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

- artikel 2 en 3 van de wet dd. 29.07.1991, 

- de materiële motiveringsplicht, 

- artikel 52 §4 van het KB van 08.10.1981. 

 

Verzoekende partij houdt voor dat er geen wettelijke basis wordt aangegeven waarop het bevel steunt. 

 

Verweerder laat gelden dat deze kritiek feitelijke en juridische grondslag mist. In de bestreden beslissing 

wordt immers expliciet het volgende gesteld: 

“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 geen aanspraak kan maken op enige 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond, levert de gemachtigde van de Staatssecretaris een 
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bevel om het grondgebied te verlaten af krachtens art. 52, § 4, vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981.” 

(onderlijning toegevoegd). 

 

In de bestreden beslissing wordt aldus uitdrukkelijk gemotiveerd (zowel in rechte als in feite) om welke 

reden en op welke grond aan de verzoekende partij een bevel wordt gegeven om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Immers luidt artikel 52 §4, 5e lid van het Vreemdelingenbesluit inderdaad als volgt: 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.”, 

 

Verweerder wijst erop dat de weigering van het verblijf een loutere vaststelling uitmaakt van de 

onregelmatige verblijfssituatie, zodat er geen of weinig beoordelingsmarge bestaat in hoofde van het 

bestuur voor de aflevering van dit bevel. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie kan in deze enkel nagaan of de 

vreemdeling beschikt over een verblijfsrecht op grond van een andere rechtsgrond, nu reeds afdoende 

werd gemotiveerd omtrent de weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris diende -benevens de vaststelling dat de verzoekende partij 

geen aanspraak kan maken op enigerlei ander verblijfsrecht- aldus niet bijkomend te motiveren waarom 

in casu een bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgeleverd. 

 

Dienaangaande dient tevens te worden opgemerkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

uiteraard niet gehouden is om de motieven van zijn motieven te vermelden: ‘De motiveringsplicht houdt 

niet in dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing het ‘waarom’ ervan dient te 

vermelden’ (R.v.St., nr. 165.918 dd. 13.12.2006). 

 

De beschouwingen van verzoekende partij kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing. Zij 

verwijst naar rechtspraak die evenwel geen betrekking heeft op de motivering van de beslissing tot 

bevel om het grondgebied te verlaten zoals in casu is gebeurd. Deze verwijzing is dan ook niet dienstig. 

 

De Raad van State oordeelde overigens reeds in het arrest nr. 193.380 van 18 mei 2009 dat aan de 

gemachtigde van de Minister of de Staatssecretaris niet kan worden verweten het bevel om het 

grondgebied te verlaten dat een beslissing tot weigering van verblijf vergezeld niet nader te hebben 

gemotiveerd, gezien dit bevel noch het verblijf weigert, noch het verblijfsrecht beëindigt, maar 

daarentegen berust op de eenvoudige vaststelling van de onregelmatige verblijfssituatie van een 

vreemdeling, zodat er geen beoordelingsmarge bestaat in hoofde van het bestuur voor de aflevering van 

dit bevel. 

 

Inderdaad betreft het bevel om het grondgebied te verlaten een politiemaatregel, die berust op de 

eenvoudige vaststelling van de onregelmatige verblijfssituatie van een vreemdeling. 

 

« Considérant que la partie adverse en cassation s’est vu refuser l’établissement en tant qu’ascendante 

de Belge, décision dont la légalité n’a pas été remise en cause par le Conseil du contentieux des 

étrangers, et qu’elle n’est pas autorisée au séjour ni n’a sollicité le séjour sur une autre base: que 

lorsque, comme en l’espèce, l’ordre de quitter le territoire ne refuse pas un séjour ni ne met fin à un 

séjour acquis mais repose sur la simple constatation de la situation irrégulière de séjour dans laquelle 

se trouve un étranger, il ne laisse aucun pouvoir d’appréciation dans le chef de l’administration quant au 

principe même de sa délivrance: que l’article 8 de la Convention de sauvegarde (les droits de l’homme 

et des libertés fondamentales ne s’oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le 

séjour des étrangers sur leur territoire ni, partant, qu’ils prennent une mesure d’éloignement à l’égard de 

ceux qui ne satisfont pas à ces conditions; que la loi du 15 décembre 1980 précitée est une loi de police 

qui correspond aux prévisions du second alinéa de l’article 8 précité; que l’ordre de quitter le territoire 

accompagnant la décision de refus d’établissement, étant une mesure de police, ne peut constituer en 

tant que tel une mesure contraire à cette disposition: que le juge administratif ne pouvait, sans 

méconnaitre la portée de l’article 8 de la Convention précitée, reprocher au requérant de n’avoir pas 

motivé l’ordre de quitter le territoire dont est assorti le refus d’établissement. » 
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Vrij vertaald: 

“Overwegende dat aan de verwerende partij in graad van cassatie het verblijf werd geweigerd in haar 

hoedanigheid van ascendent van een Belg, beslissing waarvan de wettigheid niet in vraag werd gesteld 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, en dat zij geen verblijfsrecht verkreeg op een andere 

grond, noch daar aanspraak op maakte, zodat wanneer, zoals in onderhavige zaak het geval is, het 

bevel om het grondgebied te verlaten noch het verblijf weigert, noch het verblijfsrecht beëindigt, maar 

daarentegen berust op de eenvoudige vaststelling van de onregelmatige verblijfssituatie van een 

vreemdeling, er geen beoordelingsmarge bestaat in hoofde van het bestuur voor de aflevering van dit 

bevel; dat het artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden zich er niet tegen verzet dat de Staten de voorwaarden vaststellen verbonden 

aan de binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen op hun grondgebied, en hen evenzeer niet 

verbiedt een verwijderingsmaatregel te treffen ten aanzien van hen die niet voldoen aan deze 

voorwaarden; dat de voornoemde wet van 15 december 1980 een wet van openbare orde is die 

beantwoordt aan de bepalingen van het tweede lid van het genoemde artikel 8; dat het bevel om het 

grondgebied te verlaten, ter begeleiding van de beslissing tot weigering van het verblijf, uit haar aard als 

politiemaatregel, op zich geen maatregel kan vormen die in strijd is met deze bepaling; dat het de 

bestuurlijke rechter niet toekomt om, zonder de draagwijdte van art. 8 EVRM te miskennen, aan de 

verzoekende partij te verwijten haar bevel om het grondgebied te verlaten, dat werd vergezeld van een 

beslissing tot weigering van verblijf, niet nader te hebben gemotiveerd.” 

(Raad van State nr. 193.380 van 18 mei 2009) 

 

Het weze voorts benadrukt dat uit het woord “desgevallend” zoals vermeld in artikel 52,§ 4, 5de lid van 

de Vreemdelingenwet geenszins een vrijgeleide voortvloeit voor de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie om al dan niet een bevel om het grondgebied te verlaten te 

betekenen. 

 

Zoals hierboven reeds vermeld kan de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie bij de afgifte van een bijlage 20 immers enkel nagaan of er sprake kan zijn van een andere 

verblijfstitel op grond van een andere rechtsgrond. 

 

Nu het bevel om het grondgebied als administratieve beslissing dient te worden beschouwd als de 

loutere vaststelling van een illegale verblijfstoestand, kan dan ook niet anders dan worden besloten dat 

het woord desgevallend enkel inhoudt dat de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie de verblijfsstatus van de vreemdeling dient na te gaan. 

 

Verzoekende partij haar beschouwingen kunnen geen afbreuk doen aan de beslissing tot bevel om het 

grondgebied te verlaten die vervat is in de bijlage 20, en hebben alleszins geen betrekking op de 

component houdende weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

 

De bestreden beslissing werd geheel terecht genomen en ten genoege van recht gemotiveerd. de 

voorgehouden schendingen kunnen niet worden aangenomen, in zoverre zij al op ontvankelijke wijze 

worden aangevoerd. 

 

De beschouwingen van de verzoekende partij falen in rechte. 

 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

2.2.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de burger, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

Te dezen bevat de bestreden beslissing, wat de bevelscomponent betreft, slechts een verwijzing naar 

artikel 52, § 4, vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit. 

 

Artikel 52, § 4, vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 
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dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.” 

 

Zoals de verzoeker terecht aanvoert, heeft de verwerende partij in casu niet aangegeven op basis van 

welke wettelijke bepaling zij heeft beslist dat een bevel om het grondgebied te verlaten diende te worden 

afgegeven en op welke feitelijke gegevens zij zich steunde om over te gaan tot het nemen van deze 

beslissing. Daargelaten de vraag of de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten, overeenkomstig artikel 7, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, “kan” of “moet” worden 

genomen, en dus of het al dan niet een gebonden bevoegdheid in hoofde van de gemachtigde betreft, 

dient de gemachtigde in ieder geval de formele motiveringsplicht te respecteren. Het is slechts door het 

respecteren van deze verplichting dat kan worden vastgesteld of een beslissing al dan niet ingevolge 

een discretionaire bevoegdheid werd genomen. 

 

De Raad kan in de Vreemdelingenwet geen bepaling ontwaren die zou verhinderen dat een bevel om 

het grondgebied te verlaten formeel wordt gemotiveerd. Ten overvloede kan er nog op worden gewezen 

dat de wetgever in artikel 8 van de Vreemdelingenwet – zonder in enige uitzondering te voorzien – 

uitdrukkelijk heeft gesteld dat een bevel om het grondgebied te verlaten de bepaling van artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet, die werd toegepast, dient te vermelden. De verplichting die voortvloeit uit artikel 8 

van de Vreemdelingenwet houdt in casu de verplichting in om uitdrukkelijk de motieven te vermelden 

waarom, naast een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, tevens een bevel 

om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven. Het niet opgeven van de bepaling van artikel 7 die 

werd toegepast, kan niet worden beschouwd als het niet opgeven van de motieven van de motieven van 

de beslissing, maar moet worden beschouwd als het niet opgeven van de motieven waarom een bevel 

om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven. 

 

Waar de verwerende partij opwerpt dat “de weigering van het verblijf een loutere vaststelling uitmaakt 

van de onregelmatige verblijfssituatie, zodat er geen of weinig beoordelingsmarge bestaat in hoofde van 

het bestuur voor de aflevering van dit bevel”, wordt er op gewezen dat uit het bepaalde in artikel 52, § 4, 

vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit volgt dat indien het recht op verblijf niet wordt erkend, het 

familielid een document overeenkomstig het model van bijlage 20 ontvangt, “dat desgevallend een bevel 

om het grondgebied te verlaten bevat”. Uit die bewoordingen kan geen verplichting worden afgeleid om 

een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. Het gebruik van het woord “desgevallend” in deze 

bepaling impliceert een discretionaire bevoegdheid zodat de afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten geen automatisme mag zijn indien het verblijfsrecht niet erkend wordt. Indien een bevel om 

het grondgebied te verlaten wordt gegeven is een motivering vereist die losstaat van de motivering voor 

de weigering van verblijf (zie mutatis mutandis RvS 15 januari 2014, nr. 226.065). 

 

De rechtspraak van de Raad van State waarnaar de verwerende partij in haar nota met opmerkingen 

verwijst en waaruit zou blijken dat het bestuur niet over een beoordelingsmarge zou beschikken bij de 

aflevering van een bevel om het grondgebied te verlaten, dateert van vóór de vervanging van de 

inleidende bepaling van artikel 7 van de Vreemdelingenwet bij artikel 5, 1°, van de wet van 

19 januari 2012 tot wijziging van de Vreemdelingenwet, die tot het huidige eerste lid van artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet heeft geleid en kan, gelet op het onderscheid dat de huidige bepaling maakt tussen 

de gevallen waarin het bestuur over een gebonden bevoegdheid beschikt en die waarin het bestuur een 

discretionaire bevoegdheid heeft, dus niet dienstig worden aangewend in huidige casu. 

 

Bijgevolg schendt de gemachtigde met betrekking tot de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991. 

 

Het tweede middel is, wat dit betreft, gegrond. 

 

2.2.3.2. In tegenstelling tot wat de verzoeker voorhoudt, volstaat de nietigverklaring van het bevel om 

het grondgebied te verlaten evenwel niet om tevens te besluiten tot de nietigverklaring van de beslissing 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Door te oordelen dat de bestreden beslissing één 

beslissing betreft met één motivering en door enkel omwille van een gebrek in het bevel om het 

grondgebied te verlaten niet alleen dat bevel maar ook de beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden te vernietigen, zou de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de inhoud van artikel 

52, § 4, vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit miskennen (cf. RvS 23 januari 2014, nr. 226.182). 

 

 

3. Kosten 
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Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 2 maart 2015 tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden (bijlage 20) wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten van 2 maart 2015 wordt vernietigd. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf augustus tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


