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 nr. 161 462 van 5 februari 2016 

in de zaak RvV X/ VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad Genk, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 18 juli 2015 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de burgemeester van de stad Genk 

van 17 juni 2015 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20). 

 

Gezien titel Ibis, 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 tot vaststelling van het rolrecht van 20 augustus 2015 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 december 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 januari 

2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat F. KARABAYIR 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 

 

1.1. Verzoekende partij dient op 16 maart 2015 een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een Belg, met name in de hoedanigheid van echtgenoot. 

 

1.2. De burgemeester van de stad Genk neemt op 17 juni 2015 de bestreden beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

Verzoekende partij wordt op 29 juni 2015 in kennis gesteld van deze beslissing. 

 

De motieven van de bestreden beslissing zijn de volgende: 
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“In uitvoering van artikel 52, § 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

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

voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 16/03/2015 werd ingediend 

door: 

Naam:  Y. (…) 

Voorna(a)m(en)) :  U. (…) 

Nationaliteit   Turkije 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: B. (…) / Turkije 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

o 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. 

o 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 

• De betrokkene heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij 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; de documenten die niet 

tijdig werden binnengebracht zijn: de ziektekostenverzekering en bijkomend bewijs van stabiele, 

regelmatige en voldoende bestaansmiddelen; 

o 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:   

o 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 : 

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

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

gemachtigd of toegelaten is tot verblijf op een andere basis dient de betrokkene het land te verlaten 

binnen de 30 dagen, dit conform art.52, S3 van het KB van 8 oktober 1981. 

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel haalt verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 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), in samenhang gelezen met de 

artikelen 40bis, 40bis, § 2 en 42, § 1 van de vreemdelingenwet.  

 

Het middel wordt als volgt weergegeven in het verzoekschrift: 

 

“Artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepalen het volgende: 

“Artikel 2: De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

Artikel 3: De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden 

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

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: “De administratieve beslissingen worden met 

redenen omkleed". 

Aldus houden de wettelijke bepalingen in dat de verwerende partij haar beslissing inhoudelijk of 

materieel deugdelijk dient te motiveren. 

De materiële motiveringsbeginsel waaraan verwerende partij is onderworpen, betekent dat de genomen 

beslissing moet steunen op redenen die in feite bestaan en in rechte aanvaardbaar zijn. 
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In casu weigert de verwerende partij de aanvraag van verzoeker wegens het niet bijbrengen van enkele 

documenten zoals ziektekostenverzekering en bijkomend bewijs van stabiele, regelmatige en voldoende 

bestaansmiddelen. 

Verzoeker houdt ten stelligste voor dat hij en zijn partner bij de aanvraag verschillende documenten 

hebben afgegeven ter bewijs van de ziektekostenverzekering en stabiele, regelmatige en voldoende. 

Doch verzoeker begrijpt uit voormelde motivering van verwerende partij niet voldoende duidelijk waarom 

dat de voorgelegde documenten als onvoldoende worden beschouwd. 

Het louter aanvinken op de bijlage 20 van het vakje “heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond 

dat hij/zij zich in de voorwaarden bevindt om te genieten van het recht van verblijf van meer dan 3 

maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie” en de loutere stelling dat “de 

ziektekostenverzekering en bijkomend bewijs van stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen 

niet tijdig werden bijgebracht” volstaat echter niet om tegemoet te komen aan de materiële 

motiveringsplicht. 

Dit is trouwens strijdig met de procedurele waarborgen in richtlijn 2004/38 en de richtlijnen van de 

Commissie. 

De Europese Commissie laat aldus toe dat België gebruik maakt van modelformulieren zoals bijlage 20. 

Maar dit houdt niet in dat de beslissing niet gemotiveerd dient te worden. 

Zonder gemotiveerd uitleg kan verzoeker onmogelijk weten waarom de documenten die hij heeft 

voorgelegd onvoldoende zijn. 

Inzake laat verwerende partij duidelijk na om te motiveren waarom dat de voorgelegde documenten 

onvoldoende zijn om de ziekteverzekering en de stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen 

aan te tonen. Tevens wordt niet verduidelijkt welke specifieke documenten werden bedoeld om als 

bijkomend bewijs bij te brengen. 

De beslissing van de verwerende partij is aldus niet, minstens onvoldoende, gemotiveerd waardoor er 

een schending is van het materiële motiveringsbeginsel. 

Het middel is derhalve gegrond.” 

 

2.2. In de nota met opmerkingen wordt hierop het volgende gerepliceerd: 

 

“Verzoeker stelt dat hij bij zijn aanvraag verschillende documenten heeft overgemaakt, waaronder een 

bewijs van een ziektekostenverzekering, alsook een bijkomend bewijs van stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen. Hij stelt dat uit de motieven van de bestreden beslissing niet duidelijk 

blijkt waarom de voorgelegde stukken als onvoldoende worden beschouwd. 

Verwerende partij heeft de eer vooreerst op te merken dat verzoeker nalaat een uiteenzetting te geven 

omtrent de wijze waarop hij de artikelen 40ter, 40bis, §2 en 42, §1 van de vreemdelingenwet 

geschonden acht. Het middel ontbreekt een voldoende en duidelijke omschrijving van de wijze waarop 

de rechtsregels worden geschonden. Een middel waarbij verwerende partij of de Raad slechts door het 

interpreteren van de bedoeling van verzoeker kan uitmaken op welke wijze een rechtsregel geschonden 

is, is niet ontvankelijk.(RVV nr. 10.815, 30 augustus 2007) 

Vervolgens dient te worden aangegeven dat de formele motiveringsplicht, dat verzoeker geschonden 

acht, tot doel heeft dat de bestuurde in de hem aanbelangende beslissing de gronden kan terugvinden 

waarop die beslissing is gesteund om aldus met kennis van zaken te kunnen nagaan of het zinvol is 

gebruik te maken van de beroepsmogelijkheden waarover de bestuurde in rechte beschikt. De feitelijke 

en juridische motieven kunnen op eenvoudige wijze in de bestreden beslissing worden gelezen, te 

weten dat het verblijf van meer dan drie maanden aan verzoeker wordt geweigerd overeenkomstig 

artikel 52, §3 van het Koninklijk besluit van 8 oktober 1981, omdat hij heeft nagelaten binnen de 3 

maanden een bewijs van een ziektekostenverzekering en bewijzen van stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen over te maken. Uit het middel blijkt dat verzoeker die motieven kent en ze 

inhoudelijk aanvecht, zodat aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan. 

Verzoekers kritiek omtrent het al dan niet gebruikmaken van een modelformulier doet hieraan geen 

afbreuk. (R.v.St., arrest nr. 163.382 dd. 10 oktober 2006, Staatsraad Adams, G/A 147.167/XIV–18.551) 

Daar waar verzoeker stelt dat hij niet begrijpt waarom de door hem overgemaakte stukken onvoldoende 

zijn, gaat hij klaarblijkelijk voorbij aan de motivering van de bestreden beslissing waarin wordt gesteld 

dat hij geen ziektekostenverzekering en bijkomende bewijzen van stabiele, regelmatige en voldoende 

bestaansmiddelen heeft overgemaakt. 

Verzoeker beweert dat hij bij zijn aanvraag verschillende documenten overmaakte, waaronder een 

bewijs van een ziektekostenverzekering en bijkomende bewijzen van stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen, terwijl eenvoudige inzage in het administratief dossier aantoont dat dit 

niet het geval is. Hij beperkt zich dienaangaande tot een ongestaafd betoog, waarbij hij bovendien 

nalaat de documenten die hij voorhoudt te hebben overgemaakt bij zijn aanvraag, toe te voegen aan zijn 

verzoekschrift. 
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Zoals blijkt uit de bijlage 19ter, die hem d.d. 16 maart 2015 werd overhandigd, en uit het administratief 

dossier maakte verzoeker bij het indienen van zijn aanvraag enkel de volgende documenten over: een 

huwelijksakte, een Turks Paspoort, de arbeidsovereenkomst van zijn Belgische echtgenote en een 

geregistreerd huurcontract. In die bijlage 19ter wordt uitdrukkelijk aangegeven dat verzoeker wordt 

verzocht om binnen de drie maanden en dus uiterlijk op 16 juni 2015, de volgende documenten over te 

maken: een bewijs van een ziektekostenverzekering en bewijzen van stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen. 

Verzoeker liet echter na dit te doen, waardoor aan hem terecht het verblijf van meer dan drie maanden 

werd geweigerd met bevel om het grondgebied te verlaten overeenkomstig artikel 52, §3 van het KB van 

8 oktober 1981. 

Uit het bovenstaande volgt dat de geldende regelgeving werd geëerbiedigd, dat de motivering van de 

bestreden beslissing toelaat om kennis te nemen van de determinerende motieven van de bestreden 

beslissing in het licht van die regelgeving en dat niet wordt aangetoond als zou de bestreden beslissing 

zijn gebaseerd op een foutieve feitenvinding. 

Het betoog van verzoeker laat niet toe de door hem aangevoerde schendingen aan te tonen. 

Het eerste middel is deels onontvankelijk, minstens ongegrond.” 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de administratieve overheid in de akte de juridische en feitelijke 

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

afdoend 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, bestaat erin 

dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op 

grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (Rvs 11 december 2015, nr. 

233.222). 

 

2.3. In casu wordt de aanvraag van een verblijfskaart geweigerd omdat de burgemeester oordeelt dat 

verzoekende partij niet binnen de gestelde termijn een bewijs van ziektekostenverzekering en een 

bijkomend bewijs van stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen heeft bijgebracht.   

 

2.4. Op 16 maart 2015 dient verzoekende partij een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie in de hoedanigheid van echtgenoot van een Belgisch 

onderdaan. De verzoekende partij werd uitdrukkelijk verzocht om ten laatste op 16 juni 2015 de 

volgende documenten voor te leggen: “ziektekostenverzekering, bewijs van stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen”.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij op 16 maart 2015, met andere woorden op het 

moment van haar aanvraag om van verblijfskaart, de volgende stukken aanbrengt: 

- Turks paspoort, 

- arbeidsovereenkomst Belgische echtgenote, 

- geregistreerd huurcontract.  

 

Dit wordt door de verwerende partij niet betwist noch weerlegd in haar nota met opmerkingen.  

 

2.5. De  verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat verzoekende partij niet binnen de gestelde 

termijn van drie maanden heeft aangetoond dat zij zich in de voorwaarden bevindt om 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 te genieten. De documenten die niet tijdig werden 

binnengebracht betreffen de ziektekostenverzekering en bijkomend bewijs van stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen.  

 

2.6. Verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift echter dat zij bij het indienen van haar aanvraag 

van een verblijfskaart documenten heeft afgegeven ten bewijze van de stabiele, toereikende en 

regelmatige inkomsten (van haar Belgische echtgenote). Verzoekende partij kaart aan dat zij uit de 

motivering van de bestreden beslissing echter niet kan afleiden waarom deze voorgelegde documenten 

“als onvoldoende worden beschouwd”. Zij meent dat zij op basis van wat in de bestreden beslissing 

wordt gesteld onmogelijk kan weten waarom de voorgelegde documenten onvoldoende zijn om de 
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stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen aan te tonen, nu de verwerende partij nalaat 

hieromtrent te motiveren.   

 

2.7. Zoals reeds werd aangegeven in punt 2.4., blijkt uit het administratief dossier dat verzoekende partij 

bij haar aanvraag voor een verblijfskaart een “arbeidsovereenkomst Belgische echtgenote” heeft 

voorgelegd. Deze “arbeidsovereenkomst voor arbeiders (deeltijds)”, waaruit blijkt dat haar Belgische 

echtgenote een inkomen verwerft uit deeltijdse arbeid, werd als stuk toegevoegd aan de bijlage 19ter. 

 

De Raad wijst er op dat, hoewel de verwerende partij niet in extenso hoeft te antwoorden op alle door de 

verzoekende partij ingeroepen argumenten, uit de bestreden beslissing evenwel moet blijken dat die 

argumentatie in de besluitvorming werd betrokken en voorts moet uit de motivering van de beslissing  

kunnen worden afgeleid waarom de argumenten in het algemeen niet werden aanvaard (RvS 4 

december 2002, nr. 113.182). 

 

De verwerende partij stelt in haar beslissing enkel vast dat verzoekende partij heeft nagelaten om 

binnen de gestelde termijn een “bijkomend bewijs van stabiele, regelmatige en voldoende bestaans-

middelen” bij te brengen. Uit de bestreden beslissing kan echter niet worden afgeleid waarom de 

voorgelegde arbeidsovereenkomst op naam van de Belgische echtgenote van verzoekende partij niet 

kan worden aanvaard als bewijs van de conform artikel 40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet 

vereiste stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen.  

 

Verzoekende partij kan worden bijgetreden in haar betoog dat uit de motivering dat zij geen “bijkomend 

bewijs van stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen” heeft bijgebracht binnen de gestelde 

termijn, nog niet kan worden afgeleid waarom de bij de aanvraag van een verblijfkaart ingediende 

documenten – in het bijzonder de voorgelegde arbeidsovereenkomst – niet volstaan om aan te tonen 

dat de Belgische referentiepersoon beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaans-

middelen in de zin van artikel 40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet. Er wordt tevens niet 

verduidelijkt welke specifieke documenten worden bedoeld om als bijkomend bewijs bij te brengen.  

 

2.8. Daargelaten de vraag of de voorgelegde arbeidsovereenkomst een voldoende bewijs vormt voor de 

bestaansmiddelenvereiste in het kader van artikel 40ter, tweede lid van de vreemdelingenwet en 

daargelaten de vraag of deze beoordeling in casu toekomt aan de burgemeester, stelt de Raad vast dat 

verzoekende partij terecht aanvoert dat de motieven van de bestreden beslissing geen enkel inzicht 

geven in de redenen waarom de bij haar aanvraag van een verblijfskaart voorgelegde arbeidsovereen-

komst op naam van haar Belgische echtgenote, niet kan worden aanvaard als bewijs van stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen waarover haar echtgenote conform artikel 40ter, tweede 

lid van de vreemdelingenwet dient te beschikken.  

 

2.9. In de nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat de feitelijke en juridische motieven op 

eenvoudige wijze in de bestreden beslissing kunnen worden gelezen, verwijst zij vervolgens naar de 

motieven in de bestreden beslissing en merkt zij op dat uit het middel blijkt dat verzoekende partij de 

motieven van de bestreden beslissing kent en ze inhoudelijk aanvecht, zodat aan de voornaamste 

doelstelling van de formele motiveringsplicht is voldaan. Het in essentie louter opnieuw verwijzen naar 

de motieven uit de bestreden beslissing, waaruit, zo blijkt uit het voorgaande en in tegenstelling tot wat 

in de nota wordt volgehouden, echter niet kan worden afgeleid waarom bepaalde overgemaakte stukken 

niet kunnen worden aanvaard als bewijs van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, 

volstaat vanzelfsprekend niet om een ander licht te werpen op deze conclusie.  

 

Het verweer dat verzoekende partij in haar verzoekschrift ten onrechte beweert dat zij bij haar aanvraag 

verschillende documenten overmaakte, waaronder bijkomende bewijzen van stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen, en dat zij zich dienaangaande beperkt tot een ongestaafd betoog, valt 

volgens de Raad niet te rijmen met de informatie die is terug te vinden in het administratief dossier. Zo 

blijkt immers dat verzoekende partij op het moment dat zij een aanvraag van een verblijfskaart heeft 

ingediend, wel degelijk een arbeidsovereenkomst op naam van haar Belgische echtgenote heeft 

voorgelegd. Dit wordt overigens nog door verwerende partij zelf benadrukt in haar nota met 

opmerkingen. Dienaangaande stelt de verwerende partij nog dat verzoekende partij enkel (onder meer) 

deze arbeidsovereenkomst heeft voorgelegd, doch dat zij heeft nagelaten om binnen de gestelde termijn 

het uitdrukkelijk opgevraagde bijkomend bewijs van stabiele, regelmatige en voldoende bestaans-

middelen voor te leggen.  Zoals blijkt uit de bovenstaande bespreking, betwist verzoekende partij op 

zich niet dat zij geen “bijkomende bewijsstukken” heeft voorgelegd teneinde aan te tonen dat haar 

Belgische echtgenote beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, doch voert 
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zij aan dat zij in de bestreden beslissing niet kan lezen waarom het bij de aanvraag voorgelegde stuk, 

met name de arbeidsovereenkomst, niet volstaat ten bewijze van voormeld criterium, een argument 

waarin zij door de Raad kan worden bijgetreden. De bemerking van verwerende partij doet geen afbreuk 

aan deze vaststelling. 

 

2.10. Een schending van de formele motiveringsplicht is aangetoond. 

 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van het tweede middel niet kan leiden tot een ruimere vernietiging 

van de beslissing tot weigering van verblijf, dient dit niet te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, 

nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

2.11. 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 beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, dat op 29 juni 2015 aan verzoekende partij werd 

betekend, niet rechtsgeldig werd genomen.  

 

De verwerende partij kan in casu immers geen bevel om het grondgebied te verlaten betekenen aan 

verzoekende partij, nu blijkt dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, die 

aan de beslissing tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten voorafgaat, behept is met 

een schending van de formele motiveringplicht. 

 

Het tweede middel, dat gericht is tegen het bestreden bevel, en het verweer hierop in de nota met 

opmerkingen, behoeven dan ook geen verdere bespreking. 

 

3. Kosten 

 

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

partij. 
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Artikel 1 

 

De beslissing van de burgemeester van de stad Genk van 17 juni 2015 tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf februari tweeduizend zestien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


