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 nr. 151 269 van 26 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, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kazachse nationaliteit te zijn, op 16 februari 2012 

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

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

Integratie en Armoedebestrijding van 6 januari 2012 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 april 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat H. VAN NIJVERSEEL verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 6 januari 2012 neemt de verwerende partij de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden en de beslissing tot afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten. Dit zijn de bestreden 

beslissingen die luiden als volgt: 

 

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

verlaten 
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In uitvoering van artikel 52.§4 vijfde lid van het Koninklijk Besluit  08.10.1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt de verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Europese Unie aangevraagd op 12.07.2011 door: 

 

[…] 

 

geweigerd om de volgende reden: 

 

Daar betrokkene een aanvraag gezinshereniging ingediend heeft op 12.07.2011 in de hoedanigheid van 

ascendent ten laste van een Belgische onderdaan, kan betrokkene zich niet beroepen op de bepalingen 

voorzien in artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de wet van 08 juli 2011. 

De ascendent van een meerderjarige Belg kan niet genieten van het recht op gezinshereniging. 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven om het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van “de wettelijke verplichtingen omtrent de 

motivering van administratieve rechtshandelingen o.a. art. 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling en artikel 62 Vreemdelingenwet, schending van 

artikel 8 EVRM en van artikel 40ter Wet van 15 september 1980”.  

 

Allereerst merkt de Raad op dat wanneer een vreemdeling verzoekt om, in toepassing van artikel 40ter 

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), tot een verblijf van meer dan drie 

maanden in het Rijk te worden toegelaten het aan verwerende partij toekomt om na te gaan of de 

betrokken vreemdeling aan de in deze wetsbepaling gestelde voorwaarden voldoet. 

 

Indien verwerende partij vaststelt dat dit niet het geval is dan kan zij ten aanzien van deze vreemdeling 

een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden nemen. De vaststelling dat een 

vreemdeling niet over een recht op verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk beschikt of dat hij 

naliet aan te tonen dat hij over een dergelijk recht op verblijf beschikt, leidt niet automatisch tot de 

vaststelling dat deze vreemdeling zich op onwettige wijze in het Rijk bevindt. Het is immers mogelijk dat 

deze vreemdeling tot een verblijf in het Rijk werd gemachtigd of dat hij tijdens de behandeling van een 

andere aanvraag (asiel, medische redenen…) tijdelijk in het Rijk kan verblijven. Wanneer de verwerende 

partij constateert dat een vreemdeling geen recht op verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk kan 

laten gelden, komt het haar toe aanvullend te onderzoeken of de betrokken vreemdeling niet tevens 

onwettig in het Rijk verblijft en desgevallend over te gaan tot de afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Een dergelijk bevel om het grondgebied te verlaten kan slechts worden 

afgegeven in toepassing van artikel 7 van de Vreemdelingenwet.  

 

Een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en een bevel om het grondgebied 

te verlaten hebben ook verschillende rechtsgevolgen. Een beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden heeft louter tot gevolg dat een vreemdeling geen recht op verblijf kan laten gelden en 

eventueel zal dienen terug te vallen op zijn vroegere verblijfstoestand. Een bevel om het grondgebied te 

verlaten heeft tot gevolg dat een vreemdeling het Belgisch grondgebied dient te verlaten en kan 

desgevallend als basis dienen voor een gedwongen terugleiding naar de grens en een administratieve 

vrijheidsberoving. 

 

Gelet, enerzijds, op het feit dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten de toetsing aan verschillende 

wetsbepalingen en dus een afzonderlijk onderzoek en een afzonderlijke juridische grondslag vereisen 

en, anderzijds, dat deze beslissingen onderscheiden rechtsgevolgen hebben, moet worden 

geconcludeerd dat het van elkaar te onderscheiden rechtshandelingen zijn, die elk op eigen gronden 

kunnen worden aangevochten bij de Raad.  

 

Het gegeven dat de eventuele vernietiging van een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden tot gevolg heeft dat ook het in dezelfde akte van kennisgeving opgenomen bevel om het 

grondgebied te verlaten kaduuk wordt, doet aan voorgaande vaststelling geen afbreuk en laat slechts 

toe te concluderen dat het voor een vreemdeling aangewezen kan zijn beide beslissingen aan te 
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vechten indien hij meent dat de beslissing waarbij hem een verblijf wordt geweigerd op onwettige wijze 

werd genomen.  

 

De vaststelling dat een bevel om het grondgebied te verlaten niet overeenkomstig de wet werd 

genomen, heeft daarentegen geen gevolgen voor de in dezelfde akte van kennisgeving opgenomen 

beslissing tot weigering van verblijf. Het is derhalve mogelijk dat de Raad vaststelt dat de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen met miskenning van de wet terwijl 

deze vaststelling geen impact heeft op de beslissing tot weigering van verblijf, die aan een vreemdeling 

met een zelfde akte ter kennis werd gebracht. De vernietiging van dit bevel om het grondgebied te 

verlaten wijzigt immers niets aan de aard of rechtsgeldigheid van deze beslissing tot weigering van 

verblijf. 

 

Wanneer twee beslissingen samen worden betekend, dan kan hieruit niet worden geconcludeerd dat het 

niet langer twee afzonderlijke beslissingen zijn (in dezelfde zin: RvS 5 maart 2013, nr. 222.740; RvS 10 

oktober 2013, nr. 225.056, RvS 12 november 2013, nr. 225.455).  

 

2.2. Het past vooreerst het middel te onderzoeken in zoverre het betrekking heeft op de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden.  

 

2.2.1. De verzoekende partij verwijst naar de volgende motivering: “Daar betrokkene een aanvraag 

gezinshereniging ingediend heeft op 12.07.2011 in de hoedanigheid van ascendent ten laste van een 

Belgische onderdaan, kan betrokkene zich niet beroepen op de bepalingen voorzien in artikel 40ter van 

de wet van 15.12.1980” en betoogt dat deze beslissing enkel een juridische motivering betreft, zonder 

vermelding, motivering, uitleg of verwijzing naar enig feitelijk element met betrekking tot de situatie van 

verzoekster. In casu moest rekening worden gehouden met de omstandigheden en met de nog 

hangende aanvraag artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, zo stelt de verzoekende partij.  

 

De verzoekende partij citeert artikel 40ter van de Vreemdelingenwet en betoogt dat in deze bepaling 

nergens te lezen staat dat verzoekster zich niet bij haar dochter zou kunnen voegen, zodat de juridische 

motivering dan ook niet correct is en deze bepaling ten onrechte wordt aangehaald. De inhoud van de in 

de bestreden beslissing aangehaalde bepalingen stemt niet overeen met de haar meegedeelde reden. 

Bovendien kan een loutere verwijzing naar de wettelijke bepalingen niet als een feitelijke motivering 

aanzien worden. Verzoekster legde daarenboven ook nog alle gevraagde documenten neer.  

 

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

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van 

de Vreemdelingenwet, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de 

motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens 

kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij 

die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is 

kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is 

de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens). 

 

De artikelen 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet  zoals deze bestonden voor de inwerkingtreding 

van de wet van 8 juli 2011 voorzagen in het recht voor de ascendent die ten laste was van een Belg om 

deze Belg te begeleiden of om zich bij hem te voegen voor een periode van meer dan drie maanden. 

 

Met de artikelen 8 en 9 van de wet van 8 juli 2011, die in werking zijn getreden op 22 september 2011, 

werd de regelgeving tot het bekomen van een verblijfskaart op grond van gezinshereniging gewijzigd. 

 

De voormelde artikelen vervangen respectievelijk de artikelen 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 40bis, § 2, 4°, eerste lid van de Vreemdelingenwet, zoals van toepassing op het ogenblik dat de 

bestreden beslissing genomen werd, bepaalt: 
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“ § 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

[…] 

4° de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen.” 

 

Artikel 40ter van de dezelfde wet, zoals van toepassing op het ogenblik dat de bestreden beslissing 

genomen werd, luidt als volgt: 

 

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

betreft: 

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

voegen; 

- de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een minderjarige Belg, 

die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument en die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen. 

[…]”. 

 

Het is niet betwist dat de dochter van verzoekster, in functie van wie zij verzocht om tot een verblijf 

toegelaten te worden, een meerderjarige Belg is. Uit de voorgaande bepalingen blijkt, in tegenstelling tot 

wat verzoekster wil laten gelden, wel degelijk dat verzoekster zich niet bij haar dochter kan voegen, 

omdat zij niet kan worden ondergebracht in de in de wetsbepalingen limitatief opgesomde gevallen. 

Verzoekster is immers niet de ouder van een minderjarige Belg. Derhalve werd in de bestreden 

beslissing genoegzaam geoordeeld dat zij zich niet kan beroepen op de bepalingen van artikel 40ter van 

de Vreemdelingenwet en dat zij als ascendent van een meerderjarige Belg niet kan genieten van het 

recht op gezinshereniging. Verzoekster toont geenszins aan dat de verwerende partij verder zou moeten 

motiveren -over haar specifieke situatie dan wel over een nog hangende aanvraag op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet, zijnde een bepaling die niets van doen heeft met haar 

gezinsherenigingsaanvraag- dan zij heeft gedaan aangaande de beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden.  

 

2.2.3. Verzoekster toont niet aan dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

niet, niet afdoende of foutief zou zijn gemotiveerd, dan wel zou zijn genomen in strijd met de stukken 

van het dossier of in strijd met artikel 40ter van de Vreemdelingenwet.  

 

2.3.1. Verzoekster voert verder een schending aan van artikel 8 van het EVRM, in essentie stellende dat 

het bevel om het grondgebied te verlaten absoluut niet ten uitvoer mag worden gebracht omdat zij geen 

familieleden meer heeft in haar land van herkomst, er op geen enkel ogenblik enige vraag tot 

steunverlening werd gericht aan de Belgische instanties en er voldoende inkomsten zijn in het gezin van 

haar dochter om in haar onderhoud te kunnen voorzien.  

 

2.3.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende:  

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de Wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen”. 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM, en het verwijt aan het adres van de 

verwerende partij dat er geen proportionaliteitstoets werd doorgevoerd, moet worden vastgesteld dat 

deze toets in het kader van een aanvraag tot gezinshereniging reeds werd doorgevoerd in de wettelijke 

bepalingen, nu de wetgever heeft geoordeeld dat het verblijfsrecht voor bepaalde familieleden van een 

Belg slechts kan worden toegekend wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan (cf. RvS 26 juni 

2015, nr. 231.772). Ter zake kan worden verwezen naar het arrest GwH nr. 123/2013 van 26 september 

2013 waarin het volgende werd overwogen: 

 

“B.7.1. Het Hof dient voorts de evenredigheid van de in het geding zijnde maatregel te onderzoeken in 

zoverre hij betrekking heeft op de gezinshereniging met bloedverwanten in de opgaande lijn. 
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B.7.2. Artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 voorziet in de mogelijkheid om een verblijf in het 

kader van gezinshereniging te verkrijgen voor de echtgenoot of partner van een Belgische onderdaan, 

voor de kinderen van de Belgische onderdaan en die van zijn echtgenoot of partner, alsmede voor de 

beide ouders van een minderjarige Belg. Aldus waarborgt die bepaling het recht op gezinsleven van het 

kerngezin. 

B.7.3. Door in artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 de gezinshereniging van minderjarige 

Belgen met hun beide ouders toe te laten zonder bijkomende voorwaarden, houdt de wetgever rekening 

met de bijzondere band van afhankelijkheid tussen jonge kinderen en hun ouders. Daarentegen is het 

feit dat de meerderjarige Belg gescheiden leeft van zijn ouders in de regel het gevolg van een 

persoonlijke keuze. Bovendien heeft de meerderjarige Belg op het nationale grondgebied een affectief 

netwerk kunnen opbouwen. Ook al kunnen die banden niet worden gelijkgesteld met de 

verwantschapsbanden die hem met zijn rechtstreekse bloedverwanten in de opgaande lijn verbinden, 

blijft het niettemin een feit dat de integratie van de meerderjarige Belg wiens ouders geen burgers van 

de Unie zijn, de permanente aanwezigheid op het nationale grondgebied van zijn ouders voor hem 

minder noodzakelijk maakt. Bovendien kunnen die laatsten, zowel met het oog op een kort verblijf, als 

met het oog op een langdurig verblijf, een toelating tot verblijf vragen op grond van de bepalingen vervat 

in titel I van de wet van 15 december 1980, die in beginsel op algemene wijze voor alle vreemdelingen 

gelden. Er is derhalve geen onevenredige aantasting van het beginsel van gelijkheid en niet-

discriminatie noch van het recht op de bescherming van het gezinsleven doordat aan de ouders van een 

meerderjarige Belg geen verblijfstitel in het kader van gezinshereniging kan worden verleend.” 

 

Derhalve blijkt dat er geen onevenredige aantasting is van het recht op de bescherming van het 

gezinsleven doordat aan de ouders van een meerderjarige Belg geen verblijfstitel in het kader van 

gezinshereniging kan worden verleend. Aangezien niet wordt betwist dat het in casu een dergelijk geval 

betreft, moest door de verwerende partij niet opnieuw worden overgegaan tot een proportionaliteitstoets, 

en is een schending van artikel 8 van het EVRM niet aangetoond. 

 

2.4. Het middel is in geen van zijn onderdelen gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

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

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

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 zesentwintig augustus tweeduizend vijftien 

door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. WIJNANTS 

 

 


