
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 165 570 van 12 april 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Stad ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de Burgemeester. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Roemeense nationaliteit te zijn, op 29 december 2015 

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

beslissing van de beslissing van de burgemeester van de stad Antwerpen van 24 november 2015 tot 

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

20). 

 

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 4 januari 2016 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 februari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. CAES, die loco advocaat T. L'ALLEMAND verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat M. DAL verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 23 juli 2015 dient de verzoekende partij, die verklaart van Roemeense nationaliteit te zijn, een 

aanvraag in voor een verklaring van inschrijving in haar hoedanigheid van Europese werknemer - 

zelfstandige. 

 

Op 23 oktober 2015 wordt aan de verzoekende partij de beslissing ter kennis gebracht van de 

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

bevel om het grondgebied te verlaten.  
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Op 24 november 2015, met kennisgeving op 1 december 2015, neemt de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden 

als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 51 § 1, derde 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 voor een verklaring tot inschrijving, die op 23/07/2015 werd ingediend door: 

 

Naam: A. (...) 

Voorna(a)m(en): V. (...) 

Nationaliteit: Roemenië 

Geboortedatum: (...) 

Geboorteplaats: PATARLAGELE, (Roemenië) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (...) 

Verblijvende te: (...) 

 

om volgende reden geweigerd: 

 

Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden 

als burger van de Unie: 

betrokkene heeft niet de juiste documenten voorgelegd ter staving van zijn zelfstandige activiteit (art. 50, 

§ 2, 2°). 

Gelet dat het verblijf van meer dan 3 maanden als Europese of Zwitserse werknemer - Zelfstandige 

werd geweigerd aan de betrokkene en dat hij/zij 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. 51 § 1,3e lid 

van het K.B van 08/10/1981.” 

 

Op 1 december 2015 dient de verzoekende partij opnieuw een aanvraag in voor een verklaring van 

inschrijving in haar hoedanigheid van Europese werknemer - zelfstandige. 

 

2. Onderzoek van het beroep  

 

2.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van artikel 62 

van de vreemdelingenwet. Uit de bewoordingen van het middel blijkt dat zij eveneens het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel geschonden acht.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat om beroep in te stellen waarover hij/zij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (R.v.St., m.110.071, 

06.09.2002, R.v.St., m.129.466, 19.03.2004, R.v.St., nr. 132.710,21.06.2004). 

Bij het nemen van een bestuurshandeling dient de overheid rekening te houden met alle elementen uit 

het dossier, zowel in rechte als in feite. 

De beslissing berust dan ook kennelijk op een onredelijke, manifeste, foutieve appreciatie van de feiten 

en is compleet onevenredig zonder rekening te houden met alle elementen. 

Verwerende partij nam de bestreden beslissing op lichtzinnige wijze. 

"Vage duistere of niet terzake dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet- 

plausibele motivering, stereotiepe, geijkte of gestandariseerde motiveringen is niet afdoende" (D. VAN 

HEULE, Vluchtelingen: Een overzicht na de Wet van 6 mei 1993, Gent, Mys en Breesch, 1993, 78. en 

D. VAN HEULE, "De motiveringsplicht en de vreemdelingenwet", TVR, 1993/2,67-71). 

De argumentatie dat verzoeker niet de correcte documenten heeft voorgelegd ter staving van zijn 

zelfstandige activiteit is een motivering die de toets met artikel 2 en 3 niet volstaat. De motivering dient 
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deugdelijk te zijn. De vereiste van deugdelijke motieven houdt in dat de bestreden beslissing op 

motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter 

verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. 

Verzoeker heeft zijn attest van Multipen (sociaal verzekeringsfonds zelfstandigen), alsook de uittreksels 

vanwege het ondernemingsloket overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. 

**** 

Verzoeker wijst erop dat de verwerende partij geen enkele afweging van elementen heeft gemaakt en 

zonder verder na te denken en te zoeken naar een degelijke motivering tot een beslissing is gekomen, 

of, dat zulks minstens niet blijkt uit de bestreden beslissing hetgeen niet alleen in het kader van het 

motiveringsbeginsel vereist is, doch ook onder andere in het kader van het redelijkheidbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

Zo is, in principe, eenieder - alsmede de verwerende partij - gebonden door de zorgvuldigheidsplicht: 

men moet handelen zoals elk normaal, voorzichtig en vooruitziend persoon dat zou doen, of met andere 

woorden zoals dat redelijkerwijze mag verwacht worden van een persoon en een overheid die zich in 

dezelfde omstandigheden bevindt. 

Overeenkomstig de zorgvuldigheidsplicht moet de overheid haar beslissingen met zorgvuldigheid 

voorbereiden en beslissen. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St., 02.02.2007, 

nr.167.411; R.v.St.14.02.2006, nr.154.954). 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt dus aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te staven op een 

correcte feitenvinding. Uit de stukken en de motivatie blijkt zeer duidelijk dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris tot haar conclusie is gekomen op basis van een niet - correcte interpretatie van de 

feitelijke omstandigheden in casu. 

Verwerende partij heeft in casu een beslissing genomen zonder deze met zorg en zonder deze met 

respect voor voorzorg voorbereid te hebben. Daarom heeft verzoeker geen recht gehad op een correcte 

behandeling. 

Uit de motivatie kan onmogelijk worden afgeleid of de gemachtigde van de staatssecretaris het 

bovenvermelde zelf heeft onderzocht. Dit bewijst dat de beslissing niet correct is, minstens onzorgvuldig 

werd genomen. 

De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is om die reden voldoende bewezen.” 

 

2.1.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het eerste middel het volgende in haar nota 

met opmerkingen:  

 

“De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: 

 ““Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden 

als burger van de Unie: betrokkene heeft niet de juiste documenten voorgelegd ter staving van zijn 

zelfstandige activiteit (art. 50, §2, 2°).” 

Deze overwegingen laten verzoeker toe om te achterhalen om welke redenen zijn aanvraag door 

tweede verwerende partij werd geweigerd. 

Het staat onmiskenbaar vast dat verzoeker de motieven begrijpt en kan begrijpen die aan de beslissing 

van tweede verwerende partij ten grondslag liggen.  Het spreekt voor zich dat dezelfde wettelijke basis 

en motieven ten grondslag liggen aan het bevel om het grondgebied te verlaten. Ook deze wettelijke 

basis en motieven zijn verzoeker derhalve genoegzaam gekend, nu hij deze door eenvoudige lezing van 

de bestreden beslissing verondersteld wordt te kennen. 

Voor de goede orde benadrukt verwerende partij dat de wetsbepaling waarop verwerende partij zich 

gebaseerd heeft om deze beslissing uit te vaardigen vermeld is in de bestreden beslissing, met name 

artikel 50, §2, 2° en artikel  51, §1, 3e lid van het KB van 8 oktober 1981, hetgeen verzoeker ook door 

eenvoudige lezing te weten is gekomen. 

De bewijsdocumenten, dewelke in  artikel 50 van het KB van 8 oktober 1981 worden opgesomd, werden 

ten overstaan van verzoeker ook zeer duidelijk weergegeven in de bijlage 19 die hem op 23 juli 2015 

werd afgeleverd (stuk 2).  Zij werden nogmaals opgesomd in de voorlopige weigeringsbeslissing dd. 23 

oktober 2015 (stuk 3).  

Verzoeker kan dan ook niet ernstig voorhouden geen kennis te hebben gehad van de verplichting om 

deze concrete stukken over te maken, noch van het feit dat hij de vereiste documenten wél zou hebben 

overgemaakt,  zoals verzoeker stelt te hebben gedaan “aan de Dienst Vreemdelingenzaken”.  De e-mail 

van tweede verwerende partij aan verzoeker (via de persoon Elena Dumitru) dd. 24 november 2015 

(stuk 10) bewijst dat verzoeker zeer goed weet dat hij niet de vereiste documenten heeft overgemaakt.  
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Dit wordt bevestigd door het feit dat hij op 1 december 2015 meteen ook een nieuwe aanvraag indiende 

(stuk 16). 

Tweede verwerende partij heeft vervolgens in haar beslissing niets anders gedaan dan vastgesteld dat 

verzoeker deze bewijzen niet heeft overgemaakt, en derhalve binnen de gestelde termijn niet heeft 

voldaan aan de wettelijke verplichting om de gevraagde stukken voor te leggen, dit alles met verwijzing 

naar de wettelijke grondslag. 

Daarmee heeft tweede verwerende partij genoegzaam aangetoond dat aan de formele 

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 

62 van de wet van 15 december 1980, in casu voldaan is. 

Tweede verwerende partij merkt op dat zij in casu dan ook een rechtmatige toepassing van de 

Vreemdelingenwet heeft gemaakt, door het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten, dit 

gelet op verzoeksters volstrekt illegale verblijfstoestand.  Een bevel om het grondgebied te verlaten 

houdt overigens geen permanente verwijderingsmaatregel in.  Verzoeker heeft overigens, zoals reeds 

uiteengezet, inmiddels een nieuwe aanvraag ingediend. 

Vervolgens werd ook aan de materiële motiveringsplicht voldaan in de bestreden beslissing. 

Tweede verwerende partij verwijst naar de vaste rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, die bepaalt: 

 “Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen zijn beoordeling van de ontvankelijkheid van de aanvraag tot machtiging tot 

verblijf in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid.  De Raad is in de uitoefening van 

zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de 

ontvankelijkheid van de aanvraag tot machtiging tot verblijf 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 kunnen komen.  (R.v.St. nr. 101.624 dd. 7 december 2001)” 

(RvV nr. 1613 dd. 11 september 2007; RvV nr. 3437 dd. 7 november 2007; RvV nr. 3488 dd. 9 

november 2007; RvV nr. 64 564 dd. 11 juli 2011) 

De motieven zoals door tweede verwerende partij uiteengezet in de bestreden beslissing volstaan opdat 

zou komen vast te staan dat tweede verwerende partij geenszins op kennelijk onredelijke wijze tot het 

besluit is gekomen dat de aanvraag van verzoeker diende te worden geweigerd. 

Er is bijgevolg om al deze redenen geen enkel bewijs van een schending van de materiële 

motiveringsplicht. 

Verwerende partij verwijst tevens naar volgende rechtspraak:  

“De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven houdt in dat de bestreden 

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in 

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.”   

(RvV 30 november 2011, nr 71 263) 

Zowel aan de formele als aan de materiële motiveringsplicht is derhalve voldaan. 

Van een onzorgvuldig handelen in hoofde van tweede verwerende partij is vervolgens evenmin sprake: 

tweede verwerende partij heeft met haar beslissing dd. 24 november 2015 niets anders gedaan dan te 

besluiten tot het feit dat verzoeker heeft nagelaten de op hem rustende verplichting om tegen uiterlijk 23 

oktober 2015, en vervolgens 23 november 2015, alle wettelijk vereiste stukken te bezorgen aan tweede 

verwerende partij, na te leven.  Van enig onzorgvuldig handelen door tweede verwerende partij is 

daarbij geen sprake.  Enkel verzoeker zelf is onzorgvuldig geweest. 

Verzoeker slaagt er dan ook niet in de schending van de zorgvuldigheidsplicht in hoofde van tweede 

verwerende partij te bewijzen. 

Recapitulerend dient dan ook te worden vastgesteld dat geen der onderdelen van het eerste middel van 

verzoeker gegrond zijn.” 

 

2.1.3. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen 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 en dit op een "afdoende" 

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk het 

determinerend motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden 

beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name de artikelen 50, §2, 2° en 51, §1, 

derde lid van het vreemdelingenbesluit, en naar het feit dat de aanvraag voor een verklaring van 

inschrijving wordt geweigerd omdat de verzoekende partij niet de juiste documenten heeft voorgelegd 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

overeenkomstig artikel 50, §2, 2° van het vreemdelingenbesluit ter staving van haar zelfstandige 

activiteit, zodat zij niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van een recht op verblijf van meer 

dan drie maanden als burger van de Unie.  

 

De verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat niet afdoende is gemotiveerd waarom niet de 

correcte documenten werden voorgelegd ter staving van haar zelfstandige activiteit, nu in de bestreden 

beslissing wordt verwezen naar artikel 50, §2, 2° van het vreemdelingenbesluit dat uitdrukkelijk bepaalt 

welke documenten precies dienen te worden voorgelegd. Deze bepaling luidde ten tijde van het nemen 

van de bestreden beslissing immers als volgt: 

 

“§ 2 

Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient de burger van de Unie 

naargelang het geval de volgende documenten over te maken: 

(...) 

2° zelfstandige: een inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer en 

een attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen overeenkomstig het 

model dat werd vastgesteld door de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft en door de Minister die de 

zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft;” 

 

zodat de verzoekende partij behoorde te weten waarom het door haar voorgelegde “attest van Multipen 

(sociaal verzekeringsfonds zelfstandigen) alsook de uittreksels vanwege het ondernemingsloket” niet 

voldoet aan de voorwaarden voorzien in genoemde bepaling. Artikel 50, §2, 2° van het 

vreemdelingenbesluit verwijst immers uitdrukkelijk naar het model dat de verzoekende partij diende te 

gebruiken als attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, terwijl zij zelf 

niet aangeeft van dit model gebruik te hebben gemaakt, noch blijkt dit uit de stukken van het 

administratief dossier. Daargelaten de vaststelling dat de verwijzing naar de wettelijke bepaling in de 

bestreden beslissing voldoende duidelijk is, kan er bijkomend en ten overvloede op worden gewezen dat 

de verwerende partij voor het nemen van de bestreden beslissing met betrekking tot de door de 

verzoekende partij voorgelegde stukken een e-mail stuurde waarin zij stelt “De door u overgemaakte 

stukken kunnen echter niet aanvaard worden als bewijzen van uw zelfstandige activiteit. Wij hebben een 

attest van aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen nodig dat bestemd is voor 

inschrijving in het vreemdelingenregister (zie bijlage). Daarnaast hebben wij ook het volledig uittreksel 

kruispuntbank nodig of bewijs dat u bent vrijgesteld van inschrijving en geen attest dat u zelf hebt 

afgedrukt.” In bijlage bij deze e-mail voegt de verwerende partij de bewuste bijlage waarnaar artikel 50, 

§2, 2° van het vreemdelingenbesluit verwijst en dat door de verzoekende partij dient te worden ingevuld 

teneinde aan de voorwaarde voorzien in genoemde bepaling te voldoen. Ook in het aanvraagformulier 

voor een verklaring van inschrijving (bijlage 19) van 23 juli 2015 wordt gepreciseerd welke documenten 

de verzoekende partij dient voor te leggen binnen de drie maanden, meer bepaald “het volledig 

uittreksel van de kruispuntbank of bewijs dat hij/zij is vrijgesteld van inschrijving, bewijs van aansluiting 

bij sociale kas zelfstandigen (dienstig voor inschrijving in vreemdelingenreg.)”, waarbij kan worden 

opgemerkt dat met betrekking tot het bewijs van aansluiting bij het verzekeringsfonds wordt gewezen op 

het feit dat dit bewijsstuk dienstig moet zijn voor inschrijving in het vreemdelingenregister. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte 

motivering, dit louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103).  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit artikel 62 van de 

vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt niet aannemelijk gemaakt.  
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Waar de verzoekende partij betoogt dat de verwerende partij tot de bestreden beslissing is gekomen op 

basis van een niet correcte interpretatie van de feitelijke omstandigheden, voert ze de schending aan 

van de materiële motiveringsplicht. Zij laat echter na deze grief te verduidelijken, zodat zij niet 

aannemelijk maakt dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op 

kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende 

partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te schragen. De schending van de 

materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Met betrekking tot het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat dit de overheid de verplichting 

oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). 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. 

De verzoekende partij toont niet aan met welke stukken geen rekening zou zijn gehouden en 

verduidelijkt niet waarom de verwerende partij “geen enkele afweging van elementen heeft gemaakt”. 

voor het overige beperkt zij zich tot een louter theoretisch betoog. Een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop dat de 

keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de 

opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat 

doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82 301). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 

verschillende onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat de verzoekende partij geenszins 

aantoont dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel is ongegrond.  

 

2.2.1. Uit de bewoordingen van het tweede middel blijkt dat de verzoekende partij de artikelen 51, §1, 

tweede lid en 51, §1, derde 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: het 

vreemdelingenbesluit) geschonden acht.  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Verzoeker dient vast te stellen dat de bestreden beslissing verwijst naar artikel 51 par. 1, tweede lid en 

anderzijds naar artikel 51, §, 3e lid van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

Art. 51, §, 2e van lid van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen stelt echter dat verzoeker 

nog recht heeft op een bijkomende maand om alle documenten binnen te brengen. Er dient vervolgens 

een bijlage 20 afgeleverd te worden houdende een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Er wordt immers een bijkomende termijn 

van één maand gegund na de betekening van de beslissing van weigering tot verblijf zonder een bevel. 

Er is echter aan verzoeker geen bijlage 20 zonder bevel betekend. Verzoeker is formeel en stelt dat dit 

document hem nooit werd betekend. 

Derhalve kan de burgemeester of zijn gemachtigde geen bijlage 20 zijnde de beslissing van verblijf voor 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten betekenen aan verzoeker op basis 

van artikel 51, §, 3e lid van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Alvorens dit document te 

kunnen afgeven dient eerst de bijlage 20 artikel 51, §, 2e lid van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen te worden betekend aan verzoeker. 

Derhalve kan er geen bevel worden afgeleverd op basis van artikel 51, §, 3e lid van het Koninklijk 

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

verwijdering van vreemdelingen.” 
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2.2.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het tweede middel het volgende in haar nota 

met opmerkingen:  

 

“Tweede verwerende partij veronderstelt dat verzoeker de schendingen van deze artikelen weerhoudt 

als tweede middel, doch kan dit niet met zekerheid vaststellen, daar dit nergens duidelijk gesteld is in 

het beroepschrift. 

Hoe dan ook is dit tweede middel ongegrond: verzoeker baseert dit tweede middel immers op zijn 

bewering als zou hem nooit een “bijlage 20 zonder bevel” zijn betekend. 

Deze bewering is in strijd met de werkelijkheid en wordt weerlegd door de stukken 3 en 4 van tweede 

verwerende partij: verzoeker nam wel degelijk kennis van de “bijlage 20 zonder bevel”, daar hij op 23 

oktober 2015 tekende voor kennisname en ontvangst. 

De beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten die tweede 

verwerende partij lastens verzoeker trof op 24 november 2015 is bijgevolg in overeenstemming met de 

wettelijke bepalingen ter zake getroffen. 

Het tweede middel is dienvolgens evenmin van aard om de bestreden beslissing te vernietigen.” 

 

2.2.3. Het gehele tweede middel steunt op de stelling dat de verwerende partij de artikelen 51, §1, 

tweede lid en 51, §1, derde lid van het vreemdelingenbesluit schendt omdat de verzoekende partij geen 

bijkomende termijn van 1 maand zou zijn gegund na de betekening van een bijlage 20 zonder bevel, 

terwijl de wet dit verplicht. De verzoekende partij meent dat haar nooit een bijlage 20 zonder bevel werd 

betekend.  

 

Uit het administratief dossier blijkt echter dat op 23 oktober 2015 aan de verzoekende partij een 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten werd betekend naar aanleiding van de aanvraag voor een verklaring van inschrijving van 23 juli 

2015, waarbij dient vastgesteld te worden dat verzoekende partij de akte van kennisgeving heeft 

ondertekend onder de vermelding van haar naam. De motivering van deze beslissing luidt: “(...) 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 aks burger van de Unie. Betrokkene heeft geen 

document voorgelegd ter staving van zelfstandige activiteit (art. 50§2, 2°). Overeenkomstig artikel 51 § 1 

van het Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 beschikt hij/zij over een bijkomende maand, nl. tot 

23/11/2015 om alsnog de vereiste documenten over te maken: het volledige uittreksel van de 

kruispuntbank of bewijs dat hij/zij vrijgesteld is van inschrijving en het bewijs van aansluiting bij een 

sociale verzekeringskas voor zelfstandigen (dienstig voor inschrijving in het vreemdelingenregister).” 

 

Aldus mist het tweede middel feitelijke grondslag. Een schending van genoemde bepalingen wordt niet 

aangetoond. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

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.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 
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De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf april tweeduizend zestien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


