
  

 

RvV X - Pagina 1 van 7 

 
 

 nr. 186 147 van 27 april 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad Mechelen, vertegenwoordigd door de burgemeester. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 5 augustus 2016 

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

Mechelen van 28 juni 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 februari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. STEVENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat A. CUSTERS, die loco advocaat B. DE KEYSER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 2 februari 2016, in de hoedanigheid van bloedverwant in neergaande lijn van 

een Belgische onderdaan, een aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie. 

 

1.2. De burgemeester van de stad Mechelen neemt op 28 juni 2016 de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen, die 

verzoeker op 12 juli 2016 ter kennis worden gebracht, zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“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 van 

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 02/02/2016 werd ingediend 

door: 

Naam : [N. A.] 
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Voorna(a)m(en): [A.] 

Nationaliteit : Angola 

Geboorteplaats: […]  Identificatienummer in het Rijksregister : […] 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te : […] 

om de volgende reden geweigerd : 

X 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 een ander familielid van een burger van de Unie: volgende 

gevraagde documenten werden niet overgemaakt: bewijs van onvermogen in het land van herkomst, 

bewijs reeds ten laste in het land van herkomst, ziektekostenverzekering. 

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

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

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

binnen de 30 dagen, dit conform art.52§3 van het KB van 8 oktober 1981.” 

 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 1 tot en met 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 wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet). 

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“Aangezien de beslissing dewelke genomen werd door de Burgemeester van de Stad Mechelen op 

datum van 28/06/2016 en dewelke aan verzoeker persoonlijk betekend werd op 12/07/2016 stelt dat er 

een aantal documenten niet zouden zijn overgemaakt binnen de gestelde termijn van 3 maanden, 

namelijk een bewijs van onvermogen in het land van herkomst, een bewijs van reeds ten laste zijn in het 

land van herkomst en een ziekte kosten verzekering. 

Dat verzoeker deze bewijzen echter voor gebracht heeft, doch deze blijkbaar niet in het juiste dossier 

zijn terecht gekomen en zijn dossier blijkbaar behept is met een spookachtig verleden gezien er in het 

verleden reeds stukken werden overgemaakt aan de raad voor vreemdelingenbetwistingen op het adres 

te 1030 Brussel, Gaucheretstraat 92 - 94 te 1030 Brussel en dit per aangetekend schrijven dewelke 

nadien zouden zijn terecht gekomen op de dienst vreemdelingenzaken op het adres te 1000 Brussel, 

Antwerpsesteenweg 59 b! 

 Dat verzoeker vraagtekens heeft over deze gang van zaken en hij dan ook niet begreep hoe het 

mogelijk is dat stukken per aangetekend schrijven overgemaakt worden naar een bepaald adres, 

zouden terecht gekomen zijn op een ander adres! 

Dat verzoeker trouwens voordien reeds een attest heeft voorgebracht uitgaande van OCMW Mechelen 

dd. 27/03/2013 waaruit bleek dat inderdaad verzoeker geen leefloon of financiële hulp heeft ontvangen 

van de diensten van het OCMW van Mechelen en met dit stuk evenmin rekening werd gehouden. 

Dat op datum van 09/02/2016 een nieuw document werd afgeleverd door het Sociaal Huis Mechelen 

uitgaande van Mevrouw [S. V.] zijnde een maatschappelijk assistente dewelke bevestigde dat Mevrouw 

[M. B.], geboren op […], financiële hulp a rato leefloon categorie 3 geniet ten bedrage van 13.339,39 

euro per jaar als bijpas op haar gezinsvergoeding. 

Dat er eveneens bevestigd wordt dat Mevrouw [M. B.] samen woonde met verzoeker en zij deze 

financiële hulp ontving als gezinshoofd gezien zij samen een kind hebben, met name [N. A. A.], geboren 

te Brussel op […]. 

Dat over deze gegevens met geen woord gerept wordt door de Burgemeester van de Stad Mechelen en 

dit niettegenstaande deze bewijzen voorgebracht werden. 

Dat er dan blijkbaar veel mislopen is in het huidige dossier en verzoeker dan ook vraagt dat het volledig 

zou herzien worden rekeninghoudende met de elementen dewelke verzoeker reeds neergelegd heeft in 

het verleden. 

Aangezien de verplichting dewelke opgelegd wordt tot motivering onderworpen is niet alleen aan de wet 

van 15/12/1980 maar ook aan de strenge motiveringsplicht die werd ingesteld door de wet motiverings- 

en bestuurshandelingen dd. 29/07/1991. 

Dat de motivering zowel in rechte als in feite draagkrachtig moet zijn op straffen van onwettigheid van 

de beslissing. 
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Dat de motivering moet bestaan uit de juridische en feitelijke overwegingen die aan de grondslag van de 

beslissing liggen. 

Dat in ieder geval onduidelijke, onnauwkeurige, stereotype, geëikte of gestandaardiseerde motiveringen 

niet afdoende zijn. 

Aangezien deze motiveringen in de bestreden beslissing een aantal essentiële elementen over het 

hoofd ziet en met deze elementen geen rekening gehouden werd bij de uiteindelijke beslissing genomen 

door de Burgemeester van de Stad Mechelen.” 

 

2.1.2. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Hij licht het middel als volgt toe: 

 

“Aangezien uit het hoger vermelde duidelijk gebleken is dat de Burgemeester van de Stad Mechelen 

gesteld heeft dat er een aantal bewijzen niet zouden zijn overgemaakt daar waar zulks niet het geval is 

en er wel degelijk melding werd gemaakt van deze bewijsstukken en deze eveneens werden 

overgemaakt aan de betrokken diensten, doch blijkbaar in een verkeerd dossier zouden zijn terecht 

gekomen! 

Dat trouwens met geen woord gerept wordt over het feit dat verzoeker de vader is van een zoon 

dewelke geboren is te Brussel op 28/01/2015 en waarvan de mama, zijnde Mevrouw [M. B.] met 

verzoeker verblijft op het adres te 2800 Mechelen, […]  en zulks toch een belangrijk gegeven is in deze 

aangelegenheid. 

Dat er dan ook kan worden vastgesteld dat bij de beslissing een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel werd gemaakt waardoor het middel gegrond is. 

Dat immers wanneer er rekening zou gehouden zijn met al deze gegevens de Burgemeester van de 

Stad Mechelen wel degelijk tot een andere beslissing zou zijn gekomen.” 

 

2.1.3. Verzoeker betoogt in een derde middel dat er sprake is van machtsafwending. Hij stelt dat er 

sprake is van een “miskenning van feitelijkheden en het gemeenschappelijk standpunt van het door de 

Raad van Europese Unie bepaalde Vreemdelingen definitie”. 

 

Hij stelt als volgt: 

 

“Aangezien verzoeker hierboven uitgebreid uiteengezet heeft op welke wijze de Burgemeester van de 

Stad Mechelen op flagrante wijze de feitelijkheden miskent en hierdoor zijn macht afwendt; 

Dat het manifest miskennen van een aantal gegevens duidelijk een afwending van macht inhoudt 

zodanig dat eveneens op deze grond de vernietiging van deze beslissing zich opdringt. 

Dat immers de stukken dewelke niet zouden zijn voorgebracht wel degelijk werden overgemaakt aan de 

diensten van de Stad Mechelen en deze blijkbaar in een verkeerd dossier werden gestoken waarvoor 

verzoeker niet kan verantwoordelijk gesteld worden!” 

 

2.2.1. De middelen worden, gelet op hun onderlinge samenhang, samen behandeld. De Raad stelt 

hierbij vast dat deze middelen enkel concreet worden betrokken op de bestreden weigeringsbeslissing. 

Zij worden dan ook enkel in het licht van deze beslissing onderzocht. 

 

2.2.2. Het staat niet ter discussie dat de bestreden weigeringsbeslissing onder het toepassingsgebied 

valt van de wet van 29 juli 1991, zodat niet kan worden ingezien op welke wijze deze beslissing het 

artikel 1 van deze wet schendt.  

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

zijn. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 

worden omkleed.  

 

Deze 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 deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing.  
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De Raad stelt vast dat de bestreden weigeringsbeslissing duidelijk de determinerende motieven in 

rechte en in feite weergeeft op basis waarvan deze beslissing is genomen. Verzoekers aanvraag tot 

afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie wordt zo afgewezen, en het 

verblijf van meer dan drie maanden wordt hem geweigerd, op grond 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 (hierna: het Vreemdelingenbesluit). Eveneens bevat de beslissing een 

motivering in feite. Zo wordt toegelicht dat verzoeker niet binnen de gestelde termijn heeft aangetoond 

dat hij zich bevindt in de voorwaarden om het recht op verblijf van meer dan drie maanden als familielid 

van een burger de Unie te genieten, nu hij naliet volgende documenten over te maken: een bewijs van 

onvermogen in het herkomstland, het bewijs dat hij reeds ten laste was van in het herkomstland en een 

bewijs van ziektekostenverzekering. 

 

In casu kan aldus bezwaarlijk worden gesteld dat de voorziene motivering onduidelijk of stereotiep zou 

zijn, aangezien de juridische grondslag wordt weergegeven en concreet wordt aangeduid welke bewijs-

stukken ontbraken. Ten overvloede dient bovendien te worden geduid dat zelfs indien een beslissing is 

gemotiveerd met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte 

en gestandaardiseerde motivering, dit loutere feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden 

beslissing niet naar behoren is gemotiveerd (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 

172.821). 

 

De voorziene motivering stelt verzoeker in staat te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens 

de door hem bestreden weigeringsbeslissing is gegrond, derwijze dat het doel van de formele 

motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de 

voorziene motivering niet als afdoende in de zin van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 is te 

beschouwen. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

2.2.3. In de mate dat verzoeker aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die aan de 

bestreden weigeringsbeslissing ten grondslag liggen, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt 

van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 

28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

In het kader van dit onderzoek moet worden teruggegrepen naar de bepalingen van artikel 52 van het 

Vreemdelingenbesluit, waarvan de in casu relevante bepalingen luiden als volgt: 

 

“§ 1. Het familielid dat zelf geen burger van de Unie is en zijn familieband overeenkomstig artikel 44 

bewijst, dient een aanvraag in voor een verblijfkaart van familielid van een burger van de Unie bij het 

gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft door middel van een document overeenkomstig het 

model van bijlage 19ter. 

[…] 

§ 2. Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient het familielid 

bovendien de volgende documenten over te maken : 

1° het bewijs van zijn identiteit overeenkomstig artikel 41, tweede lid, van de wet; 

2° de documenten waarmee op geldige wijze kan worden vastgesteld dat hij de voorwaarden die zijn 

voorgeschreven bij de artikelen 40bis, § 2 en § 4, of 40ter, van de wet, die op hem van toepassing zijn, 

vervult. 

§ 3. Indien het familielid na afloop van drie maanden niet alle vereiste bewijsdocumenten heeft 

overgemaakt of indien uit de woonstcontrole niet blijkt dat het familielid op het grondgebied van de 

gemeente verblijft, weigert het gemeentebestuur de aanvraag door middel van een bijlage 20 dat 

desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken. 

§ 4. […]”. 

 



  

 

RvV X - Pagina 5 van 7 

Verzoeker diende op 2 februari 2016 een aanvraag in als descendent in neergaande lijn ouder dan 21 

jaar van een Belgische onderdaan. Op 28 juni 2016 weigert de burgemeester van de stad Mechelen het 

verblijf van meer dan drie maanden overeenkomstig artikel 52, § 3 van het Vreemdelingbesluit en omdat 

verzoeker binnen de drie maanden na de aanvraag niet alle vereiste bewijsdocumenten had 

overgemaakt, met name nu een bewijs van onvermogen in het herkomstland, een bewijs van het reeds 

ten laste zijn in het herkomstland en een bewijs van ziektekostenverzekering niet voorlagen. 

 

Verzoeker betoogt dat hij deze bewijzen wel degelijk zou hebben voorgelegd en deze blijkbaar niet in 

het juiste dossier zijn terechtgekomen. De Raad kan in dit verband evenwel enkel vaststellen dat dit 

gestelde door verzoeker geen enkele steun vindt in de stukken van het administratief dossier en 

verzoeker ook nalaat hiervan enig begin van bewijs voor te brengen. Dit betoog van verzoeker kan aldus 

niet in rechte worden weerhouden. 

 

Waar verzoeker in dit verband refereert aan een eerder door hem voor de Raad gevoerde procedure 

tegen een andere beslissing waarin “reeds stukken werden overgemaakt aan de raad voor vreemde-

lingenbetwistingen op het adres te 1030 Brussel, Gaucheretstraat 92 - 94 te 1030 Brussel en dit per 

aangetekend schrijven dewelke nadien zouden zijn terecht gekomen op de dienst vreemdelingenzaken 

op het adres te 1000 Brussel, Antwerpsesteenweg 59 b!”, merkt de Raad op dat de relevantie hiervan 

voor de thans voorliggende zaak niet blijkt. Aldus maakt verzoeker niet aannemelijk dat verweerder bij 

de beoordeling van zijn aanvraag van 2 februari 2016 in de thans bestreden weigeringsbeslissing is 

uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens of kennelijk onredelijk heeft gehandeld waar hij vaststelde dat 

niet alle vereiste bewijsstukken tijdig werden voorgelegd. 

 

Vervolgens betoogt verzoeker dat ten onrechte geen rekening is gehouden met enerzijds een door hem 

voorheen reeds voorgelegd attest van het OCMW van Mechelen van 27 maart 2013 dat hij geen 

leefloon of financiële steun ontving en anderzijds een op datum van 9 februari 2016 door het Sociaal 

Huis Mechelen afgeleverd document dat mevrouw M. B. – zijn partner en de moeder van zijn kind – een 

leefloon categorie 3 geniet en zij samenwoont met verzoeker. De Raad stelt in dit verband evenwel vast 

dat – daargelaten de vraag of deze bewijsstukken werden voorgelegd door verzoeker bij de stad 

Mechelen in het kader van de thans voorliggende aanvraag – een dergelijk betoog niet van aard is de 

concrete motieven waarop de bestreden weigeringsbeslissing is gesteund te weerleggen of aan te tonen 

dat verweerder in strijd met de materiële motiveringsplicht tot deze beslissing is gekomen. De Raad stelt 

zo vast dat deze stukken niet van aard zijn het bewijs van het ten laste zijn van de referentiepersoon of 

het bewijs van ziektekostenverzekering te kunnen leveren, zodat niet kan worden ingezien waarom met 

deze stukken rekening zou moeten worden gehouden bij de vaststelling en het weigeringsmotief dat 

voormelde bewijsstukken ontbraken. Eenzelfde dient te worden gesteld waar verzoeker betoogt dat zijn 

vaderschap van een minderjarig kind ten onrechte niet in rekening is genomen bij het nemen van de 

bestreden weigeringsbeslissing. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat dit een relevant gegeven is in het 

kader van de beoordeling van een door hem ingediende aanvraag gezinshereniging als bloedverwant in 

neergaande lijn ouder dan eenentwintig jaar en ten laste van een ouder met de Belgische nationaliteit. 

Dit betoog laat andermaal niet toe vast te stellen dat verweerder, in het kader van deze aanvraag en bij 

zijn vaststelling dat binnen de gestelde termijn geen bewijsstukken van het ten laste zijn van de 

Belgische ouder of van het beschikken over een ziektekostenverzekering werden voorgelegd, niet zou 

zijn uitgegaan van een juiste feitenvinding of kennelijk onredelijk heeft gehandeld. Nu verzoeker niet 

aannemelijk maakt dat een voor de beoordeling van deze aanvraag nuttig element ten onrechte niet in 

rekening is genomen, kan ook niet worden ingezien dat omtrent een van deze elementen enige 

motivering in de bestreden weigeringsbeslissing zich opdrong. 

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te besluiten dat de bestreden weigeringsbeslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover verweerder beschikt.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden vastgesteld. 

 

2.2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren 

over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, met dien 

verstande echter dat de aanvrager van een vergunning, in casu van een verblijfskaart, alle nuttige 

elementen moet aanbrengen om te bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarden om de gevraagde 

vergunning te krijgen (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). Het is in die zin dat aan verzoeker werd 

gevraagd, toen hij zijn aanvraag tot afgifte van een verblijfskaart op 2 februari 2016 indiende, om 

volgende bewijsstukken voor te leggen: “bewijs ten laste: bewijs van onvermogen in het land van 
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herkomst, bewijs reeds ten laste in land van herkomst, ocmw-attest, ziektekostenverzekering, voldoende 

huisvesting, bewijzen voldoende bestaansmiddelen van de Belg”. 

 

De Raad benadrukt dat de zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid ook geldt ten 

aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, de burger (RvS 28 

april 2008, nr. 182.450). Het komt verzoeker aldus evenzeer toe de nodige zorgvuldigheid aan de dag te 

leggen, zich te bekwamen in de verblijfsprocedure die hij instelt en zijn aanvraag te vervolledigen, zoals 

hem uitdrukkelijk en persoonlijk werd meegedeeld. 

 

Verzoeker refereert aan de bestreden weigeringsbeslissing, waarbij hij betoogt dat wel degelijk de 

vereiste stavingstukken voorlagen en waarbij hij bovendien opmerkt dat met geen woord wordt gerept 

over het feit dat zijn minderjarige zoon in België verblijft en hij samenwoont met de moeder van dit kind, 

om te besluiten dat “dan ook kan worden vastgesteld dat bij de beslissing een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel werd gemaakt”. 

 

Er werd reeds vastgesteld dat verweerder op goede gronden vaststelde dat verzoeker in gebreke was 

gebleven om de gevraagde bewijsstukken (tijdig) voor te leggen omtrent het ten laste zijn in het 

verleden van de referentiepersoon en omtrent het beschikken over een ziektekostenverzekering, zodat 

niet blijkt dat verweerder op dit punt op basis van een incorrecte feitenvinding tot de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden is gekomen of deze onzorgvuldig heeft voorbereid 

derwijze dat een vernietiging van deze beslissing zich zou opdringen. Verwijzend naar voorgaande 

bespreking van de middelen, herhaalt de Raad dat verzoekers betoog dat hij de gevraagde stukken wel 

degelijk zou hebben voorgelegd geen steun vindt in de stukken van het administratief dossier en 

verzoeker hiervan geen begin van bewijs kan voorleggen. Hij maakt niet aannemelijk dat verweerder bij 

zijn vaststelling dat geen bewijsstukken ter staving van het ten laste zijn of van het beschikken over een 

ziektekostenverzekering voorlagen enig dienstig stuk ten onrechte niet in rekening zou hebben 

genomen. De Raad herhaalt in dit verband ook dat verzoeker in deze een aanvraag richtte tot het 

bestuur in functie van zijn Belgische ouder, zodat niet blijkt dat bij de beoordeling van deze aanvraag 

specifiek melding diende te worden gemaakt van of rekening diende te worden gehouden met het feit 

dat hij een minderjarige zoon heeft die in België verblijft of samenwoont met de moeder van dit kind. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

2.2.5. Er moet verder worden opgemerkt dat er slechts sprake kan zijn van machtsafwending wanneer 

een bestuursoverheid de bevoegdheid die haar door de wet is verleend met het oog op het bereiken van 

een bepaald oogmerk van algemeen belang gebruikt om een ander doel na te streven en wanneer dit 

ongeoorloofde oogmerk het enige doel is van de betrokken bestuurshandeling (RvS 12 februari 2003, 

nr. 115.739; RvS 23 december 2008, nr. 189.191). De beschouwingen die verzoeker naar voor brengt, 

tonen niet aan dat er sprake zou zijn van machtsafwending. Hij betoogt in dit verband allereerst dat 

verweerder “op flagrante wijze de feitelijkheden miskent”, doch maakt zulks geenszins concreet 

aannemelijk. Voor zover nodig wordt in dit verband verwezen naar voorgaande bespreking van de 

middelen. In zoverre verzoeker daarnaast nog betoogt dat “het gemeenschappelijk standpunt van het 

door de Raad van Europese Unie bepaalde Vreemdelingen definitie” werd miskend, kan de Raad enkel 

vaststellen niet de minste verdere en begrijpelijke toelichting in dit verband wordt verstrekt.  

 

2.2.6. De middelen zijn, in al hun onderdelen, ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig april tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


