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 nr. 183 500 van 7 maart 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 

21 september 2016 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 

augustus 2016 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 26 september 2016 met refertenummer X. 

 

Gelet op de beschikking van 21 november 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 

december 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat W. PEETERS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, 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. Verzoekster en haar Belgische partner leggen op 13 november 2014 een verklaring van wettelijke 

samenwoning af voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van Roeselare. 

 

1.2. Eveneens op 13 november 2014 dient verzoekster een aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie. 

 

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

neemt op 11 mei 2015 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 
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het grondgebied te verlaten. Verzoekster stelt tegen deze beslissingen een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

 

1.4. Bij arrest nr. 160 858 van 27 januari 2016 verwerpt de Raad het beroep ingesteld tegen de 

beslissingen van 11 mei 2015. 

 

1.5. Verzoekster dient op 22 februari 2016 een nieuwe aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie. 

 

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

neemt op 19 augustus 2016 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen, die verzoekster op 23 augustus 2016 ter 

kennis worden gebracht, zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“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 verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 22.02.2016 werd 

ingediend door: 

Naam: [D.]    Voorna(a)m(en): [L. D.]    Nationaliteit: Kameroen 

Geboortedatum: […]  Geboorteplaats: […] 

Identificatienummer in het Rijksregister: […] 

Verblijvende te: […] 

om de volgende reden geweigerd: 

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 

Artikel 40ter, §2, derde lid, 1° van de wet van 15.12.1980 bepaalt het volgende: de familieleden bedoeld 

in het eerste lid , 1°, moeten bewijzen dat de Belg: 1° beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan indien de bestaansmiddelen ten 

minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, §1,3° van de wet van 

26 mei 2002hbetreffende het recht op maatschappelijke integratie en zoals geindexeerd volgens artikel 

15 van voornoemde wet. Bij het beoordelen van de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met 

hun aard en regelmatigheid. Er wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen 

uit het leefloon, de financiële maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen, de 

inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering. De werkloosheid komt alleen in aanmerking 

indien de Belg bewijst dat hij actief werk zoekt.’ 

Ter staving van de inkomsten legt de referentiepersoon de volgende documenten over: loonfiches van 

zijn tewerkstelling bij NV Deceuninck voor de maanden juni 2015 tot april 2016 (oktober 2015 ontbreekt 

echter).Uit de loonfiches blijkt dat de Belgische referentiepersoon een volledig loonbeslag heeft wegens 

schuldbemiddeling. Bijgevolg kan de referentiepersoon niet vrij over zijn inkomen beschikken. Bij gebrek 

aan informatie over het netto-bedrag waarover de referentiepersoon maandelijks kan beschikken, nadat 

de schuldbemiddelaar alle andere engagementen is nagekomen, kan niet worden vastgesteld of er 

voldaan is aan de criteria zoals gesteld in artikel 40ter van de wet van 15.12.1980. 

In de brief die de advocaat heeft toegevoegd is sprake van een stuk die toelichting zou geven bij de 

schuldbemiddeling, echter dit stuk steekt niet in het dossier, vandaar dat we er geen kennis hebben 

kunnen van nemen. Gezien de referentiepersoon schuldbemiddeling heeft mag worden aangenomen 

dat hij problemen heeft met het beheren van zijn inkomsten/bestaansmiddelen en schulden dient af te 

betalen. De middelenvereiste is in de vreemdelingenwet voorzien om betrokkene van behoeftigheid te 

vrijwaren, te voorkomen dat zij in de armoede zou terechtkomen en een beroep zou moeten doen op het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk om in haar bestaansmiddelen te voorzien. Gezien de situatie van de 

referentiepersoon is daar onvoldoende garantie toe. De argumentatie van de advocaat dat de 

schuldbemiddelaar ervoor zorgt dat betrokkene over voldoende bestaansmiddelen kan beschikken om 

een menswaardig bestaan te kunnen leiden, kan niet zonder meer worden aangenomen. Nergens uit 

het dossier blijkt immers dat de schuldbemiddelaar weet heeft van de nieuwe gezinssituatie van 

betrokkene en of de schuldbemiddelaar ruimte gevonden heeft in het budjet om het terug te herschikken 

zodat de referentiepersoon daadwerkelijk over een groter gedeelte van het inkomen zelf kan beschikken 

om de in bestaansmiddelen van zowel zichzelf als betrokkene op afdoende wijze te kunnen voldoen.Het 

feit dat betrokkenes gezinssituatie gewijzigd is, doet trouwens geen afbreuk aan zijn schulden, het is 

niet alleen de schuldbemiddelaar die daarin partij is, ook de schuldeisers. Bij gebrek aan voldoende 

informatie wordt het recht op verblijf daarom geweigerd aan betrokkene. 

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

Wettelijke basis artikel 7,1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken”. 
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Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“Betreffende het zorgvuldigheidsbeginsel kan worden opgemerkt dat: 

"Bij de vaststelling en waardering van de feiten waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht." (SUETENS, L.P. en BOES, M., Administratief Recht,Leuven, Acco, 1990, 31) 

Volgens vaststaande rechtspraak legt het zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de verplichting op om 

haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding, 

hetgeen inhoudt dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens 

van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken, (cf.RvSt. 2 februari 2007, nr. 167.411, 

RvSt. 14 februari 2006, nr. 154.954) 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van 

de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen. 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of 

niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of 

hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de 

feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken. (RvSt.h18 september 1984, nr. 24.651, R.W., 1984-85, 

946; LAMBRECHTS, W., Geschillen van Bestuur, 43) 

Met de bestreden beslissing weigert de gemachtigde van de Staatssecretaris het door verzoekster 

gevraagde recht op verblijf als familielid van een Belg omdat er onvoldoende informatie zou zijn 

aangaande de door de wet vereiste stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen van de 

referentiepersoon. 

Meer concreet wordt verwezen naar het feit dat de referentiepersoon zich in collectieve schulden-

regeling bevindt zodat hij niet vrij over zijn inkomen kan beschikken. 

De gemachtigde van de Staatssecretaris motiveert dat bij gebrek aan informatie over het netto-bedrag 

waarover de referentiepersoon maandelijks kan beschikken nadat de schuldbemiddelaar alle andere 

engagementen is nagekomen, niet kan worden vastgesteld of er voldaan is aan de criteria zoals gesteld 

in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. 

Nochtans maakte verzoekster deze informatie wel over' aan de stad Roeselare en meerbepaald een 

kopie van de minnelijke aanzuiveringsregeling en de homologatie ervan door de rechtbank. 

Van deze stukken wordt ook uitdrukkelijk melding gemaakt in de inventaris opgenomen in het schrijven 

van de raadsman van verzoekster welk bij de aan de stad Roeselare overgemaakte stukken werd 

gevoegd, (stuk 2) 

De gemachtigde van de Staatssecretaris verwijst in de bestreden beslissing expliciet naar dit schrijven 

en erkent dat daarin sprake is van een stuk dat toelichting zou geven bij de schuldbemiddeling, doch 

voegt eraan toe dat dit stuk niet in het dossier zou steken zodat er geen kennis van kan worden 

genomen. 

Verzoekster doet opmerken dat zij haar stavingsstukken dient te bezorgen via de tussenkomst van de 

gemeente die dan op haar beurt het dossier moet overmaken aan de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Over de wijze waarop dit laatste gebeurt, heeft zij geen enkele controle. 

Nu door de gemachtigde van de Staatssecretaris uitdrukkelijk wordt erkend dat het begeleidend 

schrijven van de raadsman van verzoekster expliciet melding maakt van een bijgevoegde minnelijke 

aanzuiverinregeling en homologatie ervan door de rechtbank, kan hij er zich niet zoals in casu 

eenvoudigweg vanaf maken door te stellen dat deze stukken zich niet in het dossier bevinden en zich op 

deze afwezigheid van informatie steunen om het door verzoekster beoogde verblijfsrecht te weigeren. 

Verzoekster meent dat de zorgvuldigheidsplicht die op de gemachtigde van de Staatssecretaris rust, in 

casu en gelet op de uitdrukkelijk vermelding van deze stukken in het begeleidend schrijven van de 

raadsman van verzoekster, vereiste dat navraag zou worden gedaan naar deze stukken, hetzij bij de 

stad Roeselare alwaar mogelijks een fout werd begaan bij het doorsturen van de stavingsstukken, hetzij 

bij verzoekster zelf (of haar raadsman) en waarbij zij de gelegenheid zou hebben gekregen de 

betreffende documenten nogmaals over te maken. 

De principiële verplichting voor de partij die een verblijfsrecht aanvraagt in het kader van een procedure 

gezinshereniging om alle door de wet vereiste stukken en informatie over te maken, kan aan boven-

staande geen afbreuk doen, nu van de betreffende stukken melding werd gemaakt in het begeleidend 
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schrijven van de advocaat van verzoekster en er aldus in redelijkheid mag worden van uitgegaan dat zij 

deze stukken wel degelijk overlegde. 

Het kan bezwaarlijk worden aanvaard dat verzoekster het slachtoffer zou mogen worden van een 

vergissing of onzorgvuldigheid welke mogelijkerwijze werd begaan bij het doorsturen van de stukken 

van de gemeente aan de Dienst Vreemdelingenzaken en waarop zij geen enkele vat heeft. 

Door in de geschetste concrete omstandigheden de aanvraag van verzoekster eenvoudigweg te 

weigeren met de vaststelling dat de betreffende stukken en informatie zich niet in het dossier bevinden, 

doch zonder zich ervan te vergewissen dat aan deze afwezigheid geen fout ten grondslag ligt welke niet 

aan verzoekster kan worden toegerekend, heeft de gemachtigde van, de Staatssecretaris het 

zorgvuldigheidsbeginsel miskend.” 

 

2.2. Verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat uit de stukken die verzoekster overgemaakt blijkt dat 

de referentiepersoon, gelet op het loonbeslag, niet vrij over zijn inkomen beschikken. Er wordt in de 

beslissing aangegeven dat bij gebrek aan informatie over het nettobedrag waarover de 

referentiepersoon maandelijks kan beschikken, nadat de schuldbemiddelaar alle andere engagementen 

is nagekomen, er niet kan worden vastgesteld of voldaan is aan de in artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet gestelde vereiste. Er wordt gemotiveerd dat er een brief werd toegevoegd door 

verzoeksters raadsman die toelichting zou geven bij de schuldbemiddeling, doch dat het stuk waarvan 

sprake in dat schrijven niet in het administratief dossier zit, zodat verwerende partij er geen kennis van 

heeft kunnen nemen. 

Verzoeker betoogt dat verwerende partij zich er niet eenvoudigweg vanaf kan maken door te stellen dat 

de stukken zich niet in het administratief dossier bevinden. Terwijl eenvoudige inzage in het 

administratief dossier aantoont op 19 augustus 2016 door de attaché mevrouw Ellen De Wolf contact 

werd opgenomen met de vreemdelingendienst te Roeselare en met de raadsman van verzoekster om 

de blijkens de inhoudstafel van het schrijven van de raadsman overgemaakte, doch door het bestuur 

niet ontvangen stukken alsnog op te vragen. De stukken die de attaché wenste op te vragen betroffen 

de stukken aangaande de schuldbemiddeling. Na contactname met het gemeentebestuur is gebleken 

dat de dienst te Roeselare gesloten is op vrijdagnamiddag. Verzoeksters raadsman gaf bovendien geen 

antwoord op de oproep. (zie synthesedocument telefoongesprek, d.d. 19 augustus 2016) 

Derhalve heeft verwerende partij zich niet louter beperkt te stellen dat de stukken niet in het dossier 

aanwezig zijn, doch heeft zij daadwerkelijk gepoogd om die alsnog te laten overmaken, maar dit zonder 

resultaat. 

Bovendien kan verzoekster niet ernstig voorhouden als zouden de stukken inzake de schuldbemiddeling 

zijn overgemaakt aan het gemeentebestuur te Roeselare. Een medewerker van de dienst burgerzaken 

te Roeselare liet immers per e-mail van 10 en 11 oktober 2016 aan verwerende partij weten dat 

verzoekster op 22 februari 2016 een aanvraag indiende en daarbij volgende stukken overmaakte: kopie 

van het paspoort, bewijs van betaling en schrijven van de advocaat. Op 18 mei 2016 werd een attest 

van de mutualiteit overgemaakt, alsook bewijzen van inkomsten en de huurcontract. Op 23 mei 2016 

werd het schrijven van de raadsman nogmaals overgemaakt zonder bijlagen. 

Derhalve lijkt de nalatigheid eerder bij verzoekster te liggen. Het gemeentebestuur legt immers de 

nadruk op het gegeven dat de bijlagen bij het schrijven van verzoeksters raadsman nooit werden 

gevoegd aan het dossier. 

Verzoekster lijkt voor te houden dat, omdat van de stukken inzake de schuldbemiddeling melding wordt 

gemaakt in de inhoudstafel van het schrijven van haar raadsman, er moet worden aangenomen dat zij 

die ook daadwerkelijk heeft overgemaakt. Terwijl er slechts kan worden vastgesteld dat verzoekster er 

niet in slaagt het bewijs te leveren dat zij voormelde stukken ook daadwerkelijk heeft neergelegd. 

Hoe dan ook kan verzoekster niet ernstig voorhouden als zou de zorgvuldigheidsplicht geschonden zijn, 

nu verwerende partij zich bij het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens 

van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Bovendien heeft verwerende partij een 

poging ondernomen de ontbrekende stukken alsnog te laten overmaken, zonder resultaat. Zodoende 

werd voldaan aan de zorgvuldigheidsplicht.” 

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorg-

vuldige 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 dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  
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Verzoekster gaat in op de motivering in de bestreden weigeringsbeslissing dat uit de voorgelegde 

loonfiches van de referentiepersoon blijkt dat er sprake is van een volledig loonbeslag wegens 

schuldbemiddeling, waardoor deze niet vrij over zijn inkomen kan beschikken, en dat bij gebrek aan 

informatie over het netto-bedrag waarover de referentiepersoon maandelijks kan beschikken nadat de 

schuldbemiddelaar alle andere engagementen is nagekomen niet kan worden nagegaan of er is voldaan 

aan de verblijfsvoorwaarde dat deze dient te beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen. Verweerder merkt hierbij op dat in de bij de aanvraag voorgelegde brief van 

verzoeksters raadsman wordt verwezen naar een stuk dat toelichting zou geven bij de 

schuldbemiddeling, doch dit stuk niet in het administratief dossier aanwezig is en hiervan aldus geen 

kennis kon worden genomen.  

 

Verzoekster betoogt dat zij een kopie van de minnelijke aanzuiveringsregeling en de homologatie ervan 

door de rechtbank wel degelijk heeft overgemaakt aan de stad Roeselare. Zij benadrukt dat haar 

raadsman uitdrukkelijk melding maakte van deze stukken in de inventaris van zijn schrijven zoals 

voorgelegd bij de aanvraag, waardoor in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze stukken zijn 

voorgelegd, en dat zij verplicht is haar stukken voor te leggen bij de gemeente zonder dat zij er enige 

controle op heeft op welke wijze deze laatste de stukken vervolgens overmaakt aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken te Brussel. Zij stelt dat het een zorgvuldig handelende overheid in deze situatie 

toekwam navraag te doen naar deze stukken hetzij bij de stad Roeselare hetzij bij haarzelf en waarbij zij 

de mogelijkheid zou krijgen de betreffende stukken normaals over te maken, minstens verweerder er 

zich eerst van had moeten vergewissen dat het niet voorliggen van deze stukken niet het gevolg was 

van een fout die niet aan haar kan worden toegerekend.  

 

In casu dient de Raad, gelet op de stukken van het administratief dossier, vast te stellen dat verweerder 

het in de bij hem voorliggende situatie – waarbij een aanvraag voorlag die onder meer was ondersteund 

door een brief van verzoeksters raadsman waarin zowel in de uiteenzetting van deze brief als in de 

inventaris ervan werd verwezen naar een minnelijke, door de rechtbank gehomologeerde, 

aanzuiveringsregeling voor wat betreft de concrete bestaansmiddelen waarover de referentiepersoon 

zou beschikken doch deze stukken zich niet in zijn administratief dossier bevonden – zelf nodig vond om 

gelet op dit schrijven zowel contact op te nemen met de gemeente als met de raadsman van 

verzoekster.  

 

De Raad dient in dit verband evenwel vast te stellen dat verweerder wachtte met deze contactname tot 

vrijdagnamiddag op de laatste nuttige werkdag waarop hij een beslissing kon nemen zonder de 

vervaltermijn van zes maanden te overschrijden die is bepaald in artikel 42 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. Hij stelde vast dat de gemeentelijke diensten gesloten waren op vrijdagnamiddag en 

telefonisch niet konden worden bereikt en ook de advocaat van verzoekster die vrijdagnamiddag 

telefonisch niet kon worden bereikt. Verweerder wijst in de nota ook op deze (poging tot) contactname 

met de gemeentelijke diensten en met verzoeksters raadsman, om te stellen dat de ontbrekende 

stukken werden opgevraagd en aldus wel degelijk zorgvuldig werd gehandeld. Een dergelijke contact-

name kan evenwel slechts getuigen van een zorgvuldig handelen in hoofde van de overheid voor zover 

aldus de aangesproken personen ook daadwerkelijk in de mogelijkheid worden gesteld om de nodig 

geachte informatie te verstrekken. Er blijkt niet dat zulks in casu kan worden aangenomen, waar 

verweerder slechts eenmalig de stad Roeselare en verzoekster raadsman telefonisch contacteerde, en 

dan nog op een vrijdagnamiddag, en zonder dat dan op andere tijdstippen alsnog werd getracht hen te 

contacteren of op een andere wijze hen nog de mogelijkheid werd geboden binnen een korte doch 

redelijke periode de gevraagde informatie te bezorgen. Er blijkt niet dat in casu sprake was van een 

ernstige betrachting om de ontbrekende informatie of de betrokken stukken alsnog te laten overmaken, 

zoals verweerder voorhoudt in de nota.  

 

Van een zorgvuldig handelende overheid kan worden verwacht dat deze minstens tijdig de bij haar 

ingediende aanvragen in het kader waarvan zij is gebonden door een vervaltermijn grondig voorbereidt 

en dat indien zij vaststelt dat het nodig is om bepaalde informatie of stukken alsnog op te vragen opdat 

met volledige kennis van zaken een beslissing kan worden genomen, hiertoe niet wordt volstaan met 

een eenmalige poging op vrijdagnamiddag om telefonisch contact te nemen terwijl noch de gemeente-

diensten noch verzoeksters raadsman op dat ogenblik bereikbaar zijn. Er blijkt niet dat deze laatsten 

aldus daadwerkelijk, binnen de grenzen van de redelijkheid, in de mogelijkheid werden gesteld de 

nodige geachte informatie of stukken alsnog aan te brengen. Het gegeven dat verweerder zelf wachtte 

tot de laatste nuttige werkdag om zijn beslissing te nemen om verzoeksters dossier ter hand te nemen, 

waardoor er geen tijd meer was om de betrokkenen op een ander tijdstip of via een andere weg aan te 
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spreken om de nodig geachte informatie of stukken alsnog binnen een kort tijdsbestek te doen 

toekomen, is voor eigen rekening van het bestuur en het gevolg van zijn eigen onzorgvuldig handelen. 

 

Verweerder betoogt verder in de nota dat verzoekster ook niet ernstig kan voorhouden als zouden de 

betreffende stukken daadwerkelijk zijn overgemaakt aan de gemeentelijke diensten. Hij verwijst naar e-

mails van een medewerker van de dienst vreemdelingenzaken van de stad Roeselare van 10 en 11 

oktober 2016, doch – hoewel hierin wordt meegedeeld dat volgens het dossier dat zij hebben niet blijkt 

dat de bijkomende stukken werden voorgelegd – hierin wordt ook aangegeven dat enkele maanden na 

de voorlegging van de stukken “het voor ons niet meer mogelijk [is] om dit te achterhalen”. Zo stelt 

verweerder zelf ook in de nota dat de nalatigheid eerder bij verzoekster “lijkt” te liggen, waarmee hij zelf 

ook aangeeft dat dit zoveel maanden na de neerlegging van de stavingstukken moeilijk is te 

achterhalen. Waar verweerder nog stelt dat verzoekster niet kan aantonen dat de betreffende stukken 

dan daadwerkelijk waren gevoegd bij het schrijven van de raadsman is dit correct, doch er blijkt nog niet 

dat dit afbreuk doet aan het terechte betoog van verzoekster. In beginsel is het weliswaar zo dat het de 

aanvrager toekomt bij zijn aanvraag alle nuttige gegevens en stukken voor te leggen, doch in casu kan 

niet worden ontkend dat verzoekster bij haar aanvraag zeer nadrukkelijk heeft verwezen naar, en zich 

heeft gesteund op, de minnelijke, door de rechtbank gehomologeerde, aanzuiveringsregeling en dit stuk 

ook was opgenomen in de inventaris van stukken in het begeleidend schrijven van haar raadsman. 

Verzoekster kan in casu worden gevolgd in haar betoog dat waar zij een schrijven overmaakte waarin 

uitdrukkelijk werd verwezen naar een minnelijke, door de rechtbank gehomologeerde aanzuiverings-

regeling waarin de concrete maandelijkse inkomsten waarover de referentiepersoon daadwerkelijk kan 

beschikken alsook de kosten worden geduid, en dit ook wordt aangeduid in de inventaris bij dit 

schrijven, en waar de aanvraag inderdaad via de omweg van de gemeentelijke diensten aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken dient te worden overgemaakt, van verweerder als zorgvuldig handelende overheid 

mag worden verwacht dat deze er zich voorafgaandelijk aan het nemen van een beslissing van 

vergewist dat de ontbrekende stukken waarop men zich uitdrukkelijk beroept niet alsnog op de 

gemeente werden voorgelegd en eventueel de aanvrager zelfs nog de kans biedt deze stukken alsnog 

voor te leggen. De Raad herhaalt dat verweerder, door op de valreep te trachten contact op te nemen 

met zowel de stad Roeselare als verzoeksters raadsman, zelf ook aangaf hiertoe een noodzaak te zien, 

doch het laattijdig handelen van verweerder – met name op vrijdagnamiddag op de laatste nuttige dag 

voor het nemen van de beslissing – een daadwerkelijke contactname met de betrokken gemeente en 

verzoeksters raadsman verhinderde waardoor de vereiste gegevens die moesten toelaten met voldoen-

de kennis van zaken een beslissing te nemen niet konden worden verzameld.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt aangetoond. 

 

Het eerste middel is, in de aangegeven mate, gegrond en kan – hetgeen op zich niet wordt betwist in de 

nota met opmerkingen – tot de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing leiden. Blijkens de 

motivering van de bestreden weigeringsbeslissing zelf wordt het recht op verblijf ook geweigerd “[b]ij 

gebreke aan voldoende informatie”, en niet zozeer omdat er sprake is van een collectieve schulden-

regeling.  

 

2.4. 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 niet rechtsgeldig werd genomen. Verweerder kan 

in casu verzoekster immers geen bevel om het grondgebied te verlaten geven 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. Als gevolg van de nietigverklaring van de bestreden 

weigeringsbeslissing valt verzoekster ook terug op een situatie waarin zij tijdelijk opnieuw verblijfs-

gerechtigd is in België, in afwachting van een nieuwe beslissing van het bestuur inzake haar aanvraag 

gezinshereniging, en deze situatie is onverenigbaar met het bestaan van een eerder bevel om het 

grondgebied te verlaten. Er is aldus eveneens grond tot nietigverklaring van het bestreden bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

2.5. Er bestaat geen noodzaak tot onderzoek van de overige aangevoerde middelen. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verweerder  
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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 19 augustus 2016 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, worden 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 zeven maart tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


