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 nr. 156 541 van 17 november 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad BRUGGE, vertegenwoordigd door de burgemeester. 

 
 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 30 juli 2015 heeft 

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

burgemeester van 26 juni 2015 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). Deze beslissingen werden op 1 juli 2015 aan verzoekster ter kennis 

gebracht. 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 17 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 oktober 

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CHATCHATRIAN, die verschijnt voor de verzoekende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Volgens de verklaringen van verzoekster diende zij op 26 maart 2015 een aanvraag in voor een 

verblijfskaart van een familielid van een Unieburger op grond 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 verkort de Vreemdelingenwet) in functie van haar moeder, K.N, met 

Belgische nationaliteit. 

 

Op 24 juni 2015 richtte verzoekster een aangetekend schrijven, zowel aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken te Brussel als aan de stad Brugge, met de gevraagde documenten ter staving van 

haar verblijfsaanvraag. 

 

Op 26 juni 2015 nam de gemachtigde van de burgemeester van de stad Brugge de beslissingen tot 

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

 

Dit zijn thans de bestreden beslissingen, waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“In uitvoering van artikel 51, § 1, eerste lid, 51, § 1, derde lid, 51, § 2, tweede lid, 52, § 3, 52, § 4, vijfde 

lid, gelezen in combinatie met artikel 58 of artikel 60ter,1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen, wordt de aanvraag voor een verklaring van inschrijving of of van een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie of van een identiteitskaart voor vreemdelingen1 die op 

26/03/2015 werd ingediend door: 

Naam : A., P. O. (…)  

 

om de volgende reden geweigerd :  

□ De betrokkene heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij/zij zich in de voorwaarden 

bevindt om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van 

burger van de Unie. Overeenkomstig artikel 51, § 1, tweede lid van het genoemd koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 beschikt de betrokkene over een bijkomende termijn van een maand, namelijk tot... 

(dag/maand/jaar), om de vereiste documenten over te maken.1 

□ De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van burger van de Unie : 

X De betrokkene heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij/zij zich in de voorwaarden 

bevindt om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van 

familielid van een burger van de Unie of van ander familielid van een burger van de Unie ; 

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

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

□ De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden, in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van ander 

familielid van een burger van de Unie : 

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

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

orde of nationale veiligheid : 

□ Het recht op verblijf wordt om redenen van volksgezondheid geweigerd : 

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

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1 De Raad stelt vast dat verweerder niet ter terechtzitting is verschenen, hoewel uit het 

rechtsplegingsdossier blijkt dat hij daartoe per beschikking van 17 september 2015 op regelmatige wijze 

werd opgeroepen. De Raad wijst op artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet, dat bepaalt als volgt: 

 

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. 

Wanneer de verzoekende partij noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. 

De andere partijen die niet zijn verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen 

met de vordering of het beroep. In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de 

rechtsdag wordt melding gemaakt van deze paragraaf.” 

 

Ten aanzien van de verzoekende partij is dit een onweerlegbaar vermoeden. Naar analogie met de 

(vaste) rechtspraak van de Raad van State inzake artikel 4, vierde lid van het koninklijk besluit van 5 

december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State, mag ten 

aanzien van de niet verschijnende noch vertegenwoordigde verwerende partij worden aangenomen dat 

er het vermoeden geldt dat deze partij instemt met de vordering, maar dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen er evenwel niet in alle omstandigheden toe gehouden is op dat vermoeden 

in te gaan. Dit zal met name niet het geval zijn wanneer hij tot de vaststelling komt dat de vordering 

duidelijk niet voldoet aan de ontvankelijkheids- of gegrondheidsvoorwaarden (zie G. DEBERSAQUES 

en F. DE BOCK, “Rechtsbescherming tegenover de overheid bij de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen”, Brussel, Vrije Universiteit Brussel, 2007, nr. 49). Een onderzoek van de aangevoerde 

middelen dringt zich in casu dan ook op. 

 

2.2  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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2.3 De Raad wijst erop dat verweerder, zijnde de gemachtigde van de burgemeester, heeft nagelaten 

binnen de voorgeschreven termijn van acht dagen het administratief dossier toe te sturen. Met 

toepassing van artikel 39/59, § 1 van de Vreemdelingenwet dienen de door verzoekster vermelde feiten 

bijgevolg als bewezen te worden geacht, tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn. De onder punt 1 

vermelde feiten zijn dan ook de feiten zoals weergegeven door verzoekster. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een eerste middel, gericht tegen de beslissing tot weigering van een verblijf van meer dan drie 

maanden, voert verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Zij licht dit middel toe als volgt: 

 

“III.1.1. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissing op 

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

Ter zake kan verwezen worden naar arrest nr. 18.597 dd. 10 november 2008 van Uw Raad en naar 

arresten 167.411 dd. 2 februari 2007 en 154.954 dd. 14 februari 2006 van de Raad van State. 

III.1.2. De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door 

motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het 

administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig 

(d.w.z. de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn. 

Algemeen wordt aangenomen dat de materiële motiveringsverplichting een procedureel en een 

inhoudelijk voorwerp heeft. 

De inhoudelijke motiveringsplicht gebiedt dat de motieven waarop een bestuurshandeling rust, 

deugdelijk zijn: de beslissing moet gedragen worden door motieven die in rechte en in feite 

aanvaardbaar zijn. 

III.1.3. Uit de thans bestreden beslissing blijkt dat volkomen voorbij gegaan is aan het feit dat op 24 juni 

2015 per aangetekend schrijven een aanvullende stukken werden toegevoegd (Cf. Stuk 3). 

Het spreekt voor zich dat het bij schrijven dd. 24 juni 2015 gevoegde stukken uiteraard bijzonder 

belangrijk zijn en door de verwerende partij diende in ogenschouw te worden genomen alvorens de 

bestreden beslissing te nemen. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel voorziet dat de beslissing dient tot stand te komen op basis van een 

correcte, volledige, en actuele feitenvinding. 

In casu blijkt niet uit de bestreden beslissing dat met alle elementen, met name de elementen gevoegd 

bij schrijven dd. 24 juni 2015, werden rekening gehouden. 

III.1.4. De thans bestreden beslissing is dan ook manifest onjuist en dient vernietigd te worden. 

Minstens dient dan ook te worden besloten dat de bestreden beslissing gebrekkig werd gemotiveerd en 

op onzorgvuldige wijze tot stand kwam. De thans bestreden beslissing is dan ook in strijd met artikel 

40ter, materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel.” 

 

Verzoekster wijst erop dat zij in het kader van haar aanvraag van 26 maart 2015 op grond van artikel 

40ter van de Vreemdelingenwet drie maanden de tijd had, hetzij volgens haar tot 25 juni 2015, om de 

gevraagde documenten aan de gemachtigde over te maken. Verzoekster stelt deze documenten op 24 

juni 2015 per aangetekende zending zowel aan de gemachtigde van de stad Brugge als aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken te Brussel te hebben toegestuurd, en voegt ter staving van deze bewering bij het 

verzoekschrift een afgiftebewijs van Bpost met datum 24 juni 2015 en een kopie van het schrijven en 

van de documenten die zij beweert te hebben opgestuurd. Verzoekster meent dat de gemachtigde van 

de burgemeester de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden door 

geen rekening te houden met deze documenten, die nochtans noodzakelijk zijn voor de beoordeling van 

haar verblijfsaanvraag en die tijdig werden overgemaakt. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd 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). 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoekster op 26 maart 2015 een verblijfsaanvraag indiende bij de 

stad Brugge. Uit het feitenrelaas van verzoekster blijkt dat zij inderdaad op 26 maart 2015 een aanvraag 

indiende voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie in functie van haar 

moeder, mevrouw K.N, van Belgische nationaliteit, waarop zij nog volgens verzoekster werd verzocht 
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om binnen de drie maanden, hetzij volgens haar uiterlijk op 25 juni 2015, de vereiste documenten voor 

te leggen om haar verblijfsaanvraag te staven.  

 

De Raad wijst op artikel 39/59, § 1 van de Vreemdelingenwet dat bepaalt dat, indien verweerder geen 

administratief dossier heeft overgemaakt, de door verzoekster vermelde feiten als bewezen dienen te 

worden geacht, tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn. De Raad wijst erop dat de termijn voor het 

voorleggen van de vereiste documenten, bij een aanvraag op grond van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet, overeenkomstig artikel 52, §§’n 2 en 3 van het Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen inderdaad drie maanden bedraagt na de aanvraag, zodat blijkt dat verzoekster in het 

kader van haar verblijfsaanvraag van 26 maart 2015 tot 26 juni 2015 de tijd had om de vereiste 

documenten voor te leggen. De Raad stelt verder vast dat verzoekster, door een afgiftebewijs en een 

kopie voor te leggen van een aangetekend schrijven dat op 24 juni 2015 aan de stad Brugge werd 

gericht namens haarzelf en haar zus A.S, een begin van bewijs heeft geleverd dat zij de vereiste 

documenten binnen de daartoe voorziene termijn aan de gemachtigde van de burgemeester heeft 

overgemaakt. De Raad kan geenszins vaststellen dat dit kennelijk onjuist is.  

 

Voor zover de eventuele onjuistheid van de door verzoekster aangehaalde feiten uit het administratief 

dossier van de stad Brugge zou kunnen blijken, wijst de Raad erop dat de gemachtigde van de 

burgemeester de wettigheidscontrole op zijn beslissing onmogelijk maakt door dit administratief dossier 

niet over te maken, zodat de geldigheid van verzoeksters argumenten niet kan worden nagegaan (RvS 

17 februari 1998, nr. 71.867). Verweerder verscheen evenmin ter zitting. 

 

De Raad stelt vast dat de gemachtigde van de burgemeester, door bij het nemen van de bestreden 

beslissing geen rekening te houden met deze tijdig voorgelegde documenten, het 

zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden.  

 

Het middel is in de besproken mate gegrond.  

 

Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van de bestreden beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden. Gezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel niet tot 

een ruimere vernietiging kan leiden, dienen deze niet verder te worden onderzocht. 

 

3.2 Het gegeven dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden dient te worden 

vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de bijkomende conclusie dat ook de tweede bestreden 

beslissing, namelijk de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, niet 

rechtsgeldig werd genomen. De gemachtigde kan in casu immers geen bevel om het grondgebied te 

verlaten betekenen aan verzoekster zonder eerst op een zorgvuldige wijze te hebben nagegaan of haar 

aanspraak op een recht op verblijf van meer dan drie maanden al dan niet kan worden ingewilligd. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de burgemeester van de stad Brugge van 26 juni 2015 tot 

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

vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien november tweeduizend vijftien 

door: 

 

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

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 


