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 nr. 151 778 van 4 september 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 25 maart 2015 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van 20 februari 2015 tot 

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

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. De 

bestreden beslissingen werd aan verzoeker betekend op 24 februari 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 27 maart 2015 met refertenummer 

X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 juni 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 juli 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JEENINGA, die loco advocaat R. JESPERS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 1 september 2014 diende verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie als ouder van zijn Belgisch kind.  

 

Op 20 februari 2015 nam de gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“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 verblijfs- kaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 01.09.2014 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, 4° die de ouders zijn van een 

minderjarige Belg, die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument en die de Belg begeleiden of 

zich bij hen voegen.' 

 

Uit de gegevens van het administratieve dossier blijkt dat niet voldaan is aan het gestelde in artikel 

40bis, § 2, 4° van de wet van 15.12.1980. Immers, gezien de referentiepersoon ingeschreven is op een 

ander adres dan betrokkene, blijkt dat betrokkene niet de intentie heeft zich bij de referentiepersoon te 

voegen. 

 

Betrokkene legt volgende documenten voor als bewijs dat er toch een affectieve en financiële band met 

de referentiepersoon zou bestaan: 

- geboorteakte referentiepersoon: uit deze akte is enkel af te leiden dat betrokkene de vader is van de 

referentie-persoon; het vormt geen bewijs van het bestaan van een affectieve en financiële band 

- verklaring op eer: gezien een verklaring op eer niet op zijn feitelijkheid en waarachtigheid kan 

getoetst worden, kan deze niet in overweging genomen worden als afdoende bewijs van het bestaan 

van een affectieve en financiële band tussen betrokkene en referentiepersoon. Bovendien cliënt 

opgemerkt te worden dat deze verklaring niet wordt ondersteund door overige bewijsstukken in het 

dossier. 

- verschillende foto's: op de meest recente foto's is enkel de referentiepersoon te zien. niet 

betrokkene. Bijgevolg is het niet mogelijk na te gaan of deze foto's ook betrekking hebben op 

betrokkene, en kunnen deze foto's niet aanvaard worden als afdoende bewijs van een affectieve band 

tussen betrokkene en de referentiepersoon 

- bestelbon (ST/4725.1) van TCTS-Scaldis reizen BVBA op naam van betrokkene en de 

referentiepersoon dd. 29.11.2011: dit document is onvoldoende recent om aanvaard te worden als 

afdoende bewijs van het bestaan van een affectieve en financiële band tussen betrokkene en 

referentiepersoon. 

 

Uit de gegevens van het administratieve dossier blijkt dat de affectieve en financiële band tussen 

betrokkene en de referentiepersoon onvoldoende bewezen is. 

 

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 

 

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene. Het Al 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. Rechtspleging 

 

Artikel 39/72 iuncto artikel 39/81 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“De verwerende partij bezorgt de griffier binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep het 

administratief dossier, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.”  

 

Verweerder heeft in casu geen nota met opmerkingen toegestuurd. 
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3. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in zijn enig middel tegen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden de schending aan van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel als 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Hij licht dit enig middel toe als volgt: 

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. (R.v.St. 11 juni 

2002, nr. 101.624.) 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; 

RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.” (R.v.V. 22 december 2009, nr. 36.480) 

Verzoeker stelt vast dat de Dienst Vreemdelingenzaken beweert dat hij niet de intentie zou hebben zich 

bij de referentiepersoon, zijnde zijn zoon, te voegen, en dat er geen bewijs zou zijn van een affectieve 

en financiële band. 

Verzoeker legde echter een verklaring voor van zijn ex-echtgenote, mevr. C. P., waarin zij meldde dat 

verzoeker zowel voor Da. als voor Di. als vader instaat in een co-ouderschapsregeling. De Dienst 

Vreemdelingenzaken zegt hierover dat “een verklaring op eer niet op zijn feitelijkheid en waarachtigheid 

kan getoetst worden”, en dat “deze verklaring niet wordt ondersteund door overige bewijsstukken in het 

dossier”. 

Verzoeker merkt ten eerste op dat het niet correct is dat een verklaring op eer niet op haar feitelijkheid 

en waarachtigheid getoetst kan worden. Een zorgvuldige overheid had door middel van een eenvoudige 

vraag via de gemeente nog meer stukken kunnen opvragen. Verder kan er uit de aard en de inhoud van 

de verklaring opgemaakt worden dat deze zeer waarschijnlijk waarheidsgetrouw is. Een vrouw kan meer 

dan een motief hebben om een positieve brief te schrijven over haar ex-echtgenoot, maar de meest 

logische reden is toch wel dat ze ervan overtuigd is dat haar zoon (of zonen, in dit geval) zijn vader 

nodig heeft en dat er inderdaad een zeer sterke affectieve band tussen hen bestaat. Doordat de beide 

kinderen halftijds door verzoeker worden opgevangen heeft mevr. P. bovendien zelf ook een voordeel 

bij deze situatie: minder kosten aan voeding, kinderopvang etc. Enkel indien er helemaal geen sprake 

zou zijn van een affectieve en/of financiële band zou het denkbaar zijn dat zij zou willen bijdragen aan 

de verwijdering van het grondgebied van haar ex-echtgenoot die tevens de vader is van haar 

zoon/zonen. 

Bovendien werden een hele reeks foto’s voorgelegd, waarin men D. kan zien opgroeien van baby tot de 

bijna vierjarige kleuter die hij nu is. Dat “op de meest recente foto’s enkel de referentiepersoon te zien 

(is), niet betrokkene”, is een flagrante leugen. Van de tientallen foto’s zijn er elf waarop verzoeker met 

zijn zoon te zien is, en zeker vier hiervan werden nog zeer recent genomen. Ook Di. is hierbij enkele 

keren te zien. Deze foto’s ondersteunen de verklaring van mevrouw P. dus volledig. 

Tevens legde verzoeker een bestelbon voor van een reisbureau voor een reis naar Gambia voor 

hemzelf en Da. Hij is zijn zoon als baby gaan voorstellen aan zijn familie. Hiervan werden ook foto’s 

genomen, die in de reeks terug te vinden zijn. Op de argumentatie van de Dienst Vreemdelingenzaken 

dat dit document onvoldoende recent is, kan hij enkel zeggen dat het ook hem spijt dat hij door zijn 

verblijfstoestand niet de mogelijkheid heeft om nogmaals met Da. zijn familie te gaan bezoeken. 

Samengevat is de motivering van de bestreden beslissing niet correct en werd er geen rekening 

gehouden met bepaalde belangrijke stukken die reeds aanwezig waren in het dossier. Verder werd dit 

onzorgvuldig behandeld doordat de overheid zich niet op afdoende wijze heeft geïnformeerd over alle 

relevante elementen.” 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

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 haar 

beoordeling 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. 

 

Aangaande de vermeende schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te 

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 
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2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

 

Verzoeker houdt voor dat ten onrechte werd gesteld dat hij niet de intentie zou hebben zich te voegen 

bij de referentiepersoon, zijn Belgische zoon en dat ten onrechte wordt gesteld dat er geen bewijs zou 

zijn van een affectieve en financiële band. Hij meent eveneens dat er geen rekening werd gehouden 

met belangrijke stukken in het dossier.  

 

Hij wijst erop dat hij een verklaring heeft voorgelegd van zijn ex-echtgenote mevrouw C.P. waarin zij 

stelt dat verzoeker zowel voor zijn eigen zoontje als voor het zoontje van mevrouw uit haar eerste relatie 

instaat in een co-ouderschapsregeling. De gemachtigde heeft zich dienaangaande beperkt tot de 

stelling dat een verklaring op eer niet op zijn feitelijkheid en waarachtigheid kan getoetst worden en dan 

ook niet in overweging kan genomen worden als afdoende bewijs van een affectieve en financiële band 

tussen betrokkene en referentiepersoon. Verzoeker voert aan dat het niet correct is dat een verklaring 

op eer niet op haar feitelijkheid kan getoetst worden, nu de gemachtigde nog meer stukken had kunnen 

opvragen. Hij vervolgt dat uit de aard en de inhoud van de opgemaakte verklaring deze zeer 

waarschijnlijk waarheidsgetrouw is nu het meest logische motief om een positieve brief te schrijven in 

hoofde van een ex-echtgenoot is dat ze ervan overtuigd is dat haar zoon zijn vader nodig heeft en dat er 

inderdaad een affectieve band tussen hen bestaat. Hij voert aan dat omwille van dit halftijdse co-

ouderschap de kinderen halftijds door hem worden opgevangen wat het bijkomende voordeel voor zijn 

ex-echtgenote geeft met betrekking tot de kosten voor voeding en kinderopvang. Enkel indien er geen 

sprake is van een affectieve en financiële band, zou het denkbaar zijn dat de ex-echtgenote wil 

bijdragen aan de verwijdering van het grondgebied van haar ex-echtgenoot die de vader is van haar 

zoon.  

 

Wat betreft de foto’s merkt verzoeker op dat hij er heel veel heeft voorgelegd waarop zijn zoontje te zien 

is van baby tot vierjarige kleuter en dat van de tientallen foto’s er wel degelijk 11 zijn waarop verzoeker 

met zijn zoon te zien is en er zeker vier nog recent werden genomen. Verzoeker meent dan ook dat de 

motivering van gemachtigde dat “op de meest recente foto’s enkel de referentiepersoon te zien is, niet 

betrokkene” flagrant verkeerd zou zijn en dat de foto’s de verklaring van mevrouw P. volledig 

ondersteunen. 

 

Het onderzoek naar de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel gebeurt in het licht 

van de toepasselijke wetsbepaling, met name artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Deze luidt als volgt: 

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet: 

 

“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, 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.  

[…]” 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker inderdaad een schrijven heeft voorgelegd van zijn ex-vrouw teneinde 

de affectieve en financiële band met zijn zoon aan te tonen. In dit schrijven van 1 augustus 2014 gericht 

aan de burgemeester van Sint-Niklaas stelt zijn ex-vrouw het volgende: 

 

“Met dit schrijven wil ik u als moeder van D.M.N. (°15-06-2011) bevestigen dat de vader M.N., zijn plicht 

voldoet. Dit betekent dat hij de zorg van zijn kind op zich neemt en mede instaat voor de opvoeding van 

zijn kind. Behalve voor zijn eigen kind zorgt hij tevens mee voor een kind uit mijn vorige relatie, nl. D.P. 

Ook voor dit kind zorgt hij als vader. Zowel Da. als Di. verblijven gedurende de week, de weekeindes en 

de vakanties bij hun papa, dit in onderlinge afspraak met mij, naargelang onze werktijden. Wij hanteren 

in principe co-ouderschap. Zij werden als broertjes nooit gescheiden van hun papa en wij hopen van 

harte dat dit nu ook niet zal gebeuren doordat hun vader geviseerd wordt door deze migratiekwestie”.  
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De Raad stelt vast dat het enige wat hieromtrent door de gemachtigde wordt gemotiveerd, het volgende 

is: “gezien een verklaring op eer niet op zijn feitelijkheid en waarachtigheid kan getoetst worden, kan 

deze niet in overweging genomen worden als afdoende bewijs van een affectieve en financiële band 

tussen betrokkene en referentiepersoon. Bovendien dient opgemerkt te worden dat deze verklaring niet 

wordt ondersteund door overige bewijsstukken in het dossier.” 

 

Bijkomend stelt de Raad vast dat niet wordt betwist dat mevrouw C.P. de moeder is van de 

referentiepersoon, het op het ogenblik van de bestreden beslissing bijna vierjarige kind. Deze dame 

heeft bij haar verklaring eveneens een kopie van haar Belgische identiteitskaart gevoegd en haar 

adresgegevens (woon- en werkadres) bevinden zich in het administratief dossier en zijn dus ter 

beschikking van de gemachtigde. 

 

Ook al erkent de Raad dat de bewijswaarde van een verklaring op eer normaliter gering is, nu dit 

doorgaans inderdaad moeilijk op de feitelijkheid en waarachtigheid kan getoetst worden, moet in casu 

worden vastgesteld dat het schrijven dat werd voorgelegd niet afkomstig is van om het even welke 

welwillende derde die op vraag iets vaags heeft neergepend, doch dat in deze onbetwist is dat het 

schrijven afkomstig is van de biologische moeder van het kind en ex-echtgenote van verzoeker die 

uitvoerig attesteert dat verzoeker zijn plicht als vader voldoet door de zorg op zich te nemen, mee in te 

staan voor de opvoeding, ook het halfbroertje samen met hun zoontje zowel gedurende de week, de 

weekeindes, als de vakantieperiodes opvangt en dat in afspraak met de moeder in co-ouderschap. Zij 

stelt uitdrukkelijk niet te willen dat haar zoon uit haar eerste relatie en de referentiepersoon, hun 

gemeenschappelijke zoon, van hun vader worden gescheiden. De Raad kan in dit uitzonderlijk geval 

volgen dat door de aard en de inhoud van de verklaring, er een hoge waarschijnlijkheid van 

waarachtigheid is. In elk geval heeft verweerder nagelaten een nota op te stellen teneinde te 

verduidelijken waarom het desbetreffend stuk met een stijlformule op onredelijke wijze buiten 

beschouwing kan worden gelaten als bewijs van het bestaan van een affectieve en financiële band 

tussen verzoeker en zijn zoontje. Ook ter zitting gaat verweerder niet in op dit attest van de moeder en 

betwist hij niet dat het stuk afkomstig is van de moeder, noch wordt gesteld dat het om een 

gesolliciteerde of subjectieve verklaring zou gaan. Waar de gemachtigde in de bestreden beslissing nog 

stelt dat de verklaring niet wordt ondersteund door overige bewijsstukken in het dossier, kan de Raad 

weerom verzoeker volgen, die stelt dat de talrijke foto’s de verklaring van mevrouw P. ondersteunen. 

Ook al volgt de Raad de gemachtigde dat op vele foto’s enkel de referentiepersoon, het zoontje, te zien 

is, desalniettemin telt de Raad inderdaad zoals verzoeker aanvoert minstens 11 foto’s waarop verzoeker 

met zijn zoon Da. is afgebeeld, waaronder enkele recente.  

 

Eveneens volgt de Raad waar verzoeker stelt dat geen rekening werd gehouden met bepaalde 

belangrijke stukken die reeds in het dossier aanwezig waren. De Raad stelt immers vast dat de politie 

van gerechtelijk arrondissement Dendermonde in diens verslag weliswaar vaststelde dat er geen 

samenwoning meer was op het adres van verzoeker met diens ex-echtgenote P, doch “de buren 

bevestigen ons dat P. (die ze herkennen op foto) er niet woont. De buren zien wel dat zij regelmatig de 

kinderen brengt en haalt.” De Raad ziet niet in waarom buren op vraag van de politie hieromtrent valse 

verklaringen zouden afleggen. De Raad stelt ten overvloede vast dat de gemachtigde weliswaar stelt dat 

verzoeker niet de intentie heeft zich bij zijn kind te voegen nu het kind is ingeschreven op een ander 

adres, doch dat hij stilzwijgend is over het feit of het Belgisch kind door verzoeker al dan niet wordt 

begeleid.  

 

Bijgevolg maakt verzoeker gezien het geheel van de bovenstaande elementen eigen aan dit dossier 

aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van incorrecte gegevens en op grond van 

onredelijke motieven geen rekening werd gehouden met de verklaring van de biologische moeder en ex-

echtgenote teneinde de affectieve en financiële band aan te tonen.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangenomen. 

 

Het enig middel gericht tegen de eerste bestreden beslissing is gegrond. 

 

Zoals verzoeker aangeeft, leidt het gegeven dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden dient te worden vernietigd, in voorliggende zaak tot de bijkomende conclusie dat ook de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, die aan verzoeker eveneens op 24 

februari 2015 werd betekend niet rechtsgeldig werd genomen. Verweerder kan in casu immers geen 

bevel om het grondgebied te verlaten betekenen aan verzoeker zonder eerst op een zorgvuldige wijze 
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te hebben nagegaan of zijn aanspraak op een recht op verblijf van meer dan drie maanden al dan niet 

kan worden ingewilligd (RvV AV 19 december 2013, nr. 115.993). 

 

Bijkomend voert verzoeker in zijn eerste middel gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten, 

eveneens de schending aan van de formele motiveringsverplichting zoals neergelegd in artikel 62 van 

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

van bestuurshandelingen. 

 

Hij licht zijn eerste middel tegen de tweede bestreden beslissing toe als volgt: 

 

“Artikel 62, 1ste lid van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 schrijft voor dat de administratieve 

beslissingen met redenen omkleed worden. 

Artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

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

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

Er wordt geen juridische overweging vermeld inzake het bevel om het grondgebied te verlaten; de enige 

motivering bestaat uit deze zin: “Uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de vreemdeling geen 

aanspraak kan maken op enige verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond.” 

Een vernietiging van de weigering van verblijf van meer dan drie maanden zou verder inhouden dat 

verzoeker teruggeplaatst dient te worden in de situatie eraan voorafgaand, zijnde een legaal verblijf als 

houder van een attest van immatriculatie, en in dat geval zou het bevel om het grondgebied te verlaten 

al helemaal niet meer rechtsgeldig zijn.” 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht waartoe het bestuur is gehouden, heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

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

administratieve overheid deze heeft genomen, zodat hij zo nodig kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in artikel 3 

van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

Verzoeker voert aan dat de juridische overweging inzake het bevel om het grondgebied te verlaten niet 

afdoende is, nu er enkel wordt gesteld dat uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de vreemdeling 

geen aanspraak kan maken op enige verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond. 

 

De Raad stelt vast dat de gemachtigde heeft verwezen naar artikel 52, § 4, vijfde lid van het Koninklijk 

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

vreemdelingen van 8 oktober 1981 (hierna verkort het Vreemdelingenbesluit).  

 

Deze bepaling 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.” 

 

Indien verweerder meent dat niet voldaan is aan de voorwaarden voor een machtiging tot verblijf van 

meer dan drie maanden, dan kan hij 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 verweerder constateert dat een vreemdeling 

geen recht op verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk kan laten gelden, komt het hem 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 
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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. 

 

In voorliggende zaak kan de Raad slechts vaststellen dat verweerder enkel heeft aangegeven op basis 

van artikel 52, § 4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit een bevel te geven. Echter nu deze bepaling 

een keuzevrijheid laat aan de gemachtigde, blijft de grondslag van het bevel voor verzoeker onduidelijk 

en diende de gemachtigde met verwijzing naar de toepasselijke bepaling van artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet aan te geven op basis van welke toepasselijke bepaling hij heeft beslist dat een 

bevel om het grondgebied te verlaten diende te worden afgegeven en op welke feitelijke gegevens hij 

zich hierbij steunde om over te gaan tot het nemen van deze beslissing. Zoals reeds werd gesteld laat 

het feit dat verweerder de aanvraag van verzoeker om tot een verblijf van meer dan drie maanden te 

worden toegelaten heeft afgewezen niet toe automatisch te besluiten dat verzoeker niet legaal in het 

Rijk verblijft. 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, dient verweerder in ieder geval de formele motiveringsplicht te respecteren. Ten overvloede 

moet er trouwens 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. 

 

Ter zitting gedraagt verweerder zich omtrent het voorgaande naar de wijsheid. 

 

Een schending van de formele motiveringsverplichting, zoals neergelegd in artikel 3 van de voormelde 

wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt aangenomen. 

 

Het eerste middel gericht tegen de tweede bestreden beslissing is eveneens gegrond. 

 

4. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 20 februari 2015 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van verweerder. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier september tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 


