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 nr. 186 538 van 9 mei 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 11 januari 2017 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 7 december 2016 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 3 februari 2017 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. DE LIEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1.  Op 8 juni 2016 diende verzoekster een aanvraag in voor een verblijfskaart van familielid van  

een burger van de Unie. 

 

1.2.  Op 7 december 2016 werd de beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie  

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing, die als 

volgt wordt gemotiveerd: 
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“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM 

HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

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 8.06.2016 werd 

ingediend door: 

 

[…] 

 

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 of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aanvraag gezinshereniging "c/e 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 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet 

Bij het beoordelen van deze 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 en toeslagen, de 

inschakelingsuitkeringen en de overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in 

aanmerking indien de Belg bewijst dat hij actief werk zoekt." 

 

Volgende documenten worden voorgelegd: 

 Attest ABW Werkloosheidsdienst dd. 25.08.2016 voor de maand juli 2016 

 Historiek werkloze dd. 1.08.2016 voor de periode december 2015 - juni 2016 

 Arbeidsovereenkomst S. N. Er worden geen loonfiches voorgelegd 

 

Aangezien de referentiepersoon inkomsten heeft uit arbeid als uit werkloosheid dienen we de 

werkloosheidsvergoeding in aanmerking te nemen. Echter, onze dienst heeft geen totaal beeld van de 

volledige maandelijkse inkomsten aangezien er geen loonfiches worden voorgelegd. 

 

Uit de voorgelegde documenten blijkt dat de referentiepersoon een gemiddeld maandelijks 278,80 euro 

werkloosheidsvergoeding ontvangt. 

 

Uit de voorgelegde bewijzen blijkt dat de bestaansmiddelen van de referentiepersoon heden 

ontoereikend zijn. Immers, zij beschikt niet over bestaansmiddelen, die ten minste gelijk zijn aan 

honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 26 mei 2002 

betreffende het recht op maatschappelijke integratie (het leefloon). Overwegende dat de 

armoederisicogrens voor een koppel rond €1500 wordt geschat,, de maandelijkse vaste kosten zoals 

o.a. de huurlasten, de variabele kosten van het dagelijkse leven, en het feit dat betrokkene eveneens 

van dit inkomen moet kunnen leven, blijkt uit de behoeftenanalyse dat een bedrag ter waarde van 

honderdtwintig procent van het leefloon echt wel het strikte minimum is dat de referentiepersoon ter 

beschikking dient te hebben. Uit de voorgelegde stukken blijkt dat dit niet het geval is. Bijgevolg blijkt uit 

de behoefteanalyse dat de maandelijkse bestaansmiddelen van de referentiepersoon veel te laag liggen 

om een minimum aan waardigheid voor zowel zichzelf als voor betrokkene te garanderen. Bijgevolg 

lopen zowel betrokkene als de Belgische onderdaan het risico ten laste te vallen van het sociale 

bijstandsstelsel van het Rijk. 

Het komt toe aan betrokkenen hun aanvraag te actualiseren (arrest RvS nr. 222.809 dd. 12.03.2013). 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 
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'Aangezien aan één van de voorwaarden voorzien in hoger vermeld artikel niet voldaan werd, wordt de 

verblijfsaanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze beslissing 

belet dus de dienst Vreemdelingenzaken niet om bij de indiening van een nieuwe verblijfsaanvraag de 

andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht.' 

 

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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. De verzoekende partij voert een eerste middel aan, dat luidt als volgt: 

 

“EERSTE MIDDEL : Schending van artikel 40bis, §2, eerste lid, 3°, artikel 40ter, artikel 62 van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. Schending van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen. Schending van de materiële motiveringsplicht. Schending van de 

hoorplicht van artikel 41 Handvest grondrechten Europese Unie. 

 

Eerste onderdeel, 

 

De bestreden beslissing stelt dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 40ter 

vreemdelingenwet omdat de referentiepersoon niet zou aantonen over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen te beschikken. 

 

Verzoekster betwist dit. 

 

Volgende documenten met betrekking tot de inkomsten van betrokkene en referentiepersoon werden op 

7.9.2016 per e-mail overgemaakt aan de gemeente Schoten (stuk 2): 

 

Attest ABW Schoten van de maand juli 2016 

Arbeidsovereenkomst S. N. van betrokkene van 25.7.2016 tot en met 31.10.2016 voor 17,5 uur per 

week (maandag tot vrijdag van 17u00 tot 20u30) 

Historiek werkloze dd. 1.8.2016 voor de periode december 2015 - juni 2016 

Historiek werkloze dd. 1.8.2016 voor de periode augustus 2015 - april 2016 

Historiek werkloze dd. 1.8.2016 voor de periode mei 2015 - augustus 2015 

Historiek werkloze dd. 1.8.2016 voor de periode januari 2015 - april 2015 

Historiek werkloze dd. 1.8.2016 voor de periode september 2014 - januari 2015 

Loonfiches van referentiepersoon S. N.: januari tot en met juli 2016 

 

Individuele rekening van referentiepersoon voor het j aar 2016 waarin ook augustus 2016 werd 

opgenomen. 

 

Loonfiche jaar 2015 van referentiepersoon 

 

Dat in de bestreden beslissing het volgende staat te lezen met betrekking tot de neergelegde stukken 

(eigen onderlijning): 

 

"Attest ABW Werkloosheidsdienst dd. 25.8.2016 voor de maand juli 2016 Historiek werkloze dd. 

1.8.2016 voor de periode december 2015 - juni 2016 Arbeidsovereenkomst S. N. Er worden geen 

loonfiches voorgelegd 

 

Aangezien de referentiepersoon inkomsten heeft uit arbeid als uit werkloosheid dienen we de 

werkloosheidsvergoeding in aanmerking te nemen. Echter, onze dienst heeft geen totaal beeld van de 

volledige maandelijkse inkomsten aangezien en gen loonfiches worden voorgelegd. 

 

Uit de voorgelegde documenten blijkt dat de referentiepersoon een gemiddeld maandelijks 278,80 euro 

werkloosheidsvergoeding ontvangt." 

 

Dat de bestreden beslissing een grove materiele fout bevat. Er werden namelijk wel degelijk loonfiches 

voorgelegd, meer bepaald voor de periode van januari tot en met juli 2016. Daarnaast werd zelfs de 

individuele rekening van referentiepersoon aan het dossier toegevoegd. 
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Al deze stukken werden niet meegenomen door verwerende partij bij het nemen van de bestreden 

beslissing. 

 

Dat er derhalve een behoefteanalyse werd gedaan met slechts een deel van de beschikbare gegevens. 

De werkelijke bestaansmiddelen liggen veel hoger van 278,80 euro. 

 

Dat dit een duidelijke schending is van de motiveringsplicht. 

 

De bestreden beslissing dient dan ook te worden vernietigd. 

 

Tweede onderdeel, 

 

Verzoekster zelf heeft een document neergelegd met betrekking tot haar persoonlijke 

bestaansmiddelen, namelijk haar arbeidscontract van bepaalde duur. 

 

Op het moment van het indienen van de stuken had verzoekster haar eerste loonfiche nog niet 

ontvangen. 

 

Echter, uit de voorgelegde arbeidsovereenkomst blijkt in elk geval dat verzoekster een bruto inkomen 

geniet van 837,46 per maand. 

 

Dat ook hiermee rekening gehouden had moeten worden gehouden bij de behoefteanalyse. 

 

Het Grondwettelijk Hof heeft gesteld dat de gezinshereniging niet wordt verhinderd indien het inkomen 

van de gezinshereniger lager is dan het vermelde referentiebedrag. In dat geval moet de gemachtigde 

volgens artikel 42, § 1 tweede lid vreemdelingenwet verplicht in het concrete geval en op basis van de 

eigen behoeften van de Belg en van zijn familieleden, bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig 

hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. (GwH 

26 september 2013, nr. 121/2013, B.55.2; zie ook RvS 19 december 2013, nr. 225.915: 'Il revient à 

l'autorité de procéder à un examen concret de la situation et, conformément à ce que prévoit l'article 42, 

§1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, de déterminer, en fonction des besoins propres du 

demandeur et des membres de sa famille, les moyens nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans 

devenir une charge pour les pouvoirs publics'). 

 

Verzoekster verwijst naar arrest nr. 146 205 van 4 juni 2014 RvV dat de stelling van het Grondwettelijk 

Hof bevestigt. 

 

Verzoekster verwijst eveneens naar een nog recenter arrest nr. 141 211 van 18 maart 2015 die deze 

stelling ook bevestigt (zie stuk). 

 

Het arrest oordeelt namelijk dat verwerende partij uit het oog verlies dat artikel 40ter Vreemdelingenwet 

niet voorziet dat enkel rekening dient te worden gehouden met de inkomsten die de Belgische 

onderdaan zelf genereert, maar wel met deze waarover de Belgische onderdaan "beschikt". De 

motivering waarbij geen rekening wordt gehouden met het inkomen van verzoekster schendt artikel 

40ter Vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht, aldus Uw Raad. 

 

In casu wordt het inkomen van verzoekster zondermeer uitgesloten. 

 

Dit is in strijd met wat het Grondwettelijk Hof stelt. Op die wijze doet de bestreden beslissing op geen 

enkele wijze het verplichte onderzoek in het concrete geval en op basis van de behoeften van de 

referentiepersoon en van verzoekster. Wanneer dit onderzoek zou gebeurd zijn zou vastgesteld zijn dat 

minstens de inkomsten van verzoekster en de referentiepersoon samen, voor zover op zich het inkomen 

van de referentiepersoon niet zou volstaan, quod non, volstonden om in de behoeften van het gezin te 

voorzien. 

Artikel 40ter Vreemdelingewet voorziet namelijk niet dat enkel rekening dient te worden gehouden met 

de inkomsten die de Belgische onderdaan zelf genereert, maar wel met deze waarover de Belgische 

onderdaan "beschikt". Er zijn nochtans geen enkele aanwijzingen in het dossier waaruit zou blijken dat 

de echtgenoot van verzoekende partij niet zou kunnen beschikken over de inkomsten uit tewerkstelling 

van verzoekster. 
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De materiële motiveringsplicht en artikel 40ter van de vreemdelingenwet is geschonden. 

 

Minstens dient gesteld te worden dat verzoekster niet gehoord werd met betrekking tot de behoeften en 

de verhouding ervan tot de inkomsten. Het hoorrecht is op dit punt geschonden. Moest verzoekster op 

dit punt gehoord zijn dan had zij kunnen aantonen dat haar moeder over deze inkomsten mag 

beschikken en dat deze inkomsten ruimschoots volstonden. 

 

Er is bijgevolg een schending van de motiveringsverplichting, van artikel 40ter en van het hoorrecht.”  

 

2.1.2. In het eerste onderdeel van het eerste middel betoogt verzoekster dat zij op 7 september 2016 

een e-mail verstuurde aan de gemeente Schoten waarin zij aanvullende bewijzen neerlegde. Zij voert 

aan dat daarbij eveneens loonfiches werden neergelegd in hoofde van haar moeder, de 

referentiepersoon, waarmee in de bestreden beslissing ten onrechte geen rekening werd gehouden. Bij 

het huidige verzoekschrift werden kopieën van deze loonfiches gevoegd. 

  

Bij de stukken bij het verzoekschrift voegt verzoekster een verklaring van lidmaatschap van het 

ziekenfonds ‘De Voorzorg’, een attest van de ‘ABVV Werkloosheidsdienst’, een arbeidsovereenkomst 

gesloten tussen N.V. S. N. en verzoekster, een attest van deelname aan een cursus maatschappelijke 

oriëntatie, een attest van niet-taxeerbaarheid in Marokko, een inschrijvingsformulier van het Centrum 

voor Volwassenenonderwijs, een ‘historiek werkloze’ en een getuigschrift van woonst. Zij voegt tevens 

loonbrieven toe in hoofde van haar moeder voor de periode januari tot juli 2016. 

 

De verwerende partij betwist in de nota met opmerkingen dat er bij de e-mail van 7 september 2016 

loonfiches werden overgemaakt.  

 

In het administratief dossier bevindt zich inderdaad het e-mailbericht van 7 september 2016. In dit 

bericht werd door verzoeksters advocaat gespecifieerd dat het gaat om “attesten ziekteverzekering, 

bewijs van stabiele en regelmatige inkomsten A.” Er werd een bijlage bijgevoegd met het kenmerk 

‘SKMBT_C45216090709210.pdf’. Aldus kan aan de hand van deze e-mail zelf niet worden vastgesteld 

of verzoekster inderdaad de desbetreffende loonfiches overmaakte aan de verwerende partij.  

 

De stukken die, blijkens het administratief dossier bij de e-mail van 7 september 2016 werden gevoegd, 

betreffen het attest van lidmaatschap van De Voorzorg,  het attest van de ABVV met betrekking tot de 

werkloosheid, een arbeidsovereenkomst met S. N., een attest van de cursus maatschappelijke 

oriëntatie, een attest van niet-taxatie in Marokko, een inschrijvingsformulier van het Centrum voor 

Volwassenenonderwijs, een ‘historiek werkloze’ en een getuigschrift van woonst. Aldus blijkt uit de 

stukken van het administratief dossier niet dat de e-mail van 7 september 2016 de desbetreffende 

loonfiches bevatte.  

 

Het enkele feit dat verzoekster thans bij haar verzoekschrift alsnog loonfiches bijvoegt, waarvan zij 

beweert dat deze loonfiches werden bijgevoegd naar aanleiding van de e-mail van 7 september 2016, 

laat niet toe te besluiten dat deze gegevens daadwerkelijk in deze e-mail werden bijgevoegd. 

Verzoekster overtuigt aldus niet dat zij de desbetreffende loonfiches aan de verwerende partij heeft 

overgemaakt.  

 

Het eerste onderdeel van het eerste middel is dan ook ongegrond.  

 

In het tweede onderdeel betoogt verzoekster dat zij een document heeft neergelegd met betrekking tot 

haar persoonlijke bestaansmiddelen, namelijk een arbeidscontract van onbepaalde duur. Zij voert aan 

dat uit deze arbeidsovereenkomst blijkt dat zij een bruto-inkomen heeft van 837,46 euro per maand en 

dat hiermee diende rekening te worden gehouden bij de behoefteanalyse.  

 

Zoals verzoekster zelf verklaart in haar uiteenzetting, heeft zij in eigen hoofde geen loonfiches, doch 

enkel een arbeidsovereenkomst neergelegd. Dit wordt ook in de bestreden beslissing vastgesteld. De 

verwerende partij oordeelde dan ook dat zij geen totaal beeld had van de volledige maandelijkse 

inkomsten aangezien er geen loonfiches werden neergelegd. Aldus blijkt dat de verwerende partij dit 

stuk heeft besproken in de bestreden beslissing, maar besloot dat er geen loonfiches werden 

voorgelegd, hetgeen inhoudt dat zij van oordeel was dat de inkomsten niet bewezen waren. 

Verzoekster, die overigens in het middel erkent dat geen loonfiches werden voorgelegd, kan aldus niet 

worden bijgetreden waar zij aanvoert dat nagelaten werd met deze inkomsten rekening te houden.  
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Het tweede onderdeel van het eerste middel is eveneens ongegrond.  

 

2.2.1. De verzoekende partij voert, met betrekking tot het bevel om het grondgebied te verlaten, een 

tweede middel aan, dat luidt als volgt: 

 

“TWEEDE MIDDEL: Schending van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele 

motivering van bestuurshandelingen. Schending van de materiële motiveringsplicht. Schending van 

artikel 52, §4, vijfde lid van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

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

 

De bestreden beslissing stelt het volgende: 

 

"aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen de dertig dagen. Wettelijke 

basis: art. 7 §1, 2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België verstreken '. 

 

Het betreft de stereotiepe motivering die standaard in de beslissingen bijlage 20 wordt gegeven. 

 

Er is geen enkele specifieke motivering met betrekking tot de situatie van verzoekster. 

De beslissing met betrekking tot het bevel verwijst naar artikel 52 §4, vijfde lid van het vreemdelingen 

KB. 

 

Dit artikel stelt dat 'desgevallend' een bevel wordt gegeven. Deze discretionaire bevoegdheid houdt in 

dat er geen verplichting is om een bevel te geven. Er dient bijgevolg uitdrukkelijk gemotiveerd te worden 

waarom een bevel gegeven wordt. De beslissing doet dit niet. 

 

Verzoekster verwijst naar het arrest nr. 64 084 van 28 juni 2011 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen waarin eveneens geoordeeld werd over een bijlage 20 met bevel, zoals in 

casu. 

 

De RW vernietigde in het arrest van 28 juni 2011 de beslissing in haar geheel. Het arrest geeft volgende 

motivering, waarbij verzoekster zich volledig aansluit: 

 

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

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat 

kan worden beoordeeld 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 administratieve 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. 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerende motief aangeven op grond waarvan zij is 

genomen. 

 

In casu meent verzoekster dat in de bestreden beslissing niet werd gemotiveerd omtrent het bevel om 

het grondgebied te verlaten terwijl aan verweerder de mogelijkheid wordt gelaten de weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden desgevallend met bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis 

te brengen. De woordkeuze desgevallend wijst op een keuzemogelijkheid, welke keuze moet worden 

gemotiveerd. 

 

In de bestreden beslissing wordt toepassing gemaakt van artikel 52, § 4, vijfde 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 verkort het vreemdelingenbesluit). Dit artikel luidt als volgt: 

"Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

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

ingetrokken." 

 

Uit lezing van voornoemd artikel blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid in geval dat het recht op verblijf niet wordt erkend, beschikt over de keuze al dan niet een 

bevel om het grondgebied te verlaten te incorporeren in de beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden. Nergens blijkt dat het de bedoeling is geweest van de wetgever om de minister of 

zijn gemachtigde te binden om in bepaalde gevallen een bevel om het grondgebied af te leveren. Aldus 
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laat de toepasselijke regelgeving door het gebruik van de bewoording desgevallend de vrijheid aan het 

bestuur om al dan niet een bevel om het grondgebied te verlaten te incorporeren in de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Deze keuzevrijheid wijst op een ruime discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid waarover verweerder beschikt. 

 

De Raad van State oordeelde onder meer in een arrest van 7 juni 2007 (RvS 7 juni 2007, nr. 171.887, 

De Schepper) dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven moeten bestaan 

met een voldoende feitelijke grondslag en dat de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van een 

administratieve overheid onder meer wordt beperkt door het motiveringsbeginsel. 

 

Ook in de rechtsleer wordt deze zienswijze gevolgd: "Hoe groter de discretionaire bevoegdheid van het 

bestuur, hoe strenger de motiveringsplicht wordt opgevat. De omvang van de motiveringsplicht is dus 

evenredig met de omvang van de discretionaire bevoegdheid waarover de overheid beschikt. Wanneer 

de toepasselijke regelgeving aan het bestuur de vrijheid laat om al dan niet een beslissing te nemen, of 

de keuze laat tussen verschillende mogelijke beslissing, is het bestuur verplicht zijn keuze te 

verantwoorden. Ook bij de invulling van vage normen, zal een uitgebreider motivering noodzakelijk zijn. 

 

De precieze, concrete motieven moeten uitdrukkelijk en nauwkeurig worden vermeld. Een discretionaire 

bevoegdheid ontslaat de overheid dus geenszins van de verplichting tot formele motivering, wel 

integendeel. In dat geval dringt de motiveringsplicht zich nog meer op als niet te verwaarlozen waarborg 

en zelfs de enige waarborg tegen willekeur.'''' (I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, administratieve 

rechtsbibliotheek - algemene reeks, VII, formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, 

DieKeure, 1999, 149, nr. 185.) 

 

Uit lezing van de bestreden beslissing blijkt dat geen enkele motivering werd gegeven waarom 

verweerder heeft gekozen om bij de weigering van verblijf van meer dan drie maanden een bevel om 

het grondgebied te verlaten te incorporeren. De bestreden beslissing stelt verzoekster niet in staat na te 

gaan op basis van welke overwegingen verweerder heeft beslist aan verzoekster een bevel om het 

grondgebied te verlaten te betekenen. 

 

Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht wordt aannemelijk gemaakt. 

 

Het middel van verzoekster is in de voorgaand aangegeven mate gegrond. 

 

De bestreden beslissing betreft een beslissing waarvan de Raad van State geoordeeld heeft dat er 

slechts één beslissing (bijlage 20) met één motivering werd genomen (RvS 28 juni 2010, nr. 205.924). 

Uit het voorgaande volgt dat verzoekster aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een schending 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht. Aangezien de weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

en het bevel om het grondgebied te verlaten beide één beslissing betreffen met één motivering dient de 

beslissing in zijn geheel te worden vernietigd." 

 

De Belgische Staat tekende cassatieberoep aan tegen dit arrest van de RW bij de Raad van State. 

In het arrest nr. 220.340 van 19 juli 2012 verwerpt de Raad van State het cassatieberoep met volgende 

motivering, waarbij verzoekster zich aansluit en die van toepassing is in onderhavige zaak. 

 

"Beoordeling 

 

6.1. Het middel heeft betrekking op de vraag of de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid een 

gebonden bevoegdheid had om het aanvankelijk bestreden bevel om het grondgebied te verlaten te 

geven. De verzoekende partij stelt van wel terwijl de verweerder het in het bestreden arrest 

weergegeven standpunt bijtreedt dat het om een discretionaire bevoegdheid gaat. 

6.2. Artikel 52, § 4, vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit luidde op het ogenblik van de aanvankelijk 

bestreden beslissing als volgt: 

 

"Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

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

ingetrokken.". 

 

Anders dan de verzoekende partij voorhoudt, kan uit die bewoordingen geen verplichting worden 

afgeleid om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. 
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Het woord "desgevallend" wijst integendeel op een mogelijkheid en betekent juist niet dat in ieder geval 

een bevel zou moeten worden gegeven. 

 

De verzoekende partij verwijst nog naar het model van bijlage 20 bij het Vreemdelingenbesluit, dat als 

opschrift draagt "beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten". De verwijzing naar de voetnoot "de onnodige vermelding doorhalen" staat 

onmiddellijk na dit opschrift en kan dus voor aile in bijlage 20 vermelde gevallen gelden. Uit die voetnoot 

kan alleszins niet worden afgeleid dat in de in artikel 52, § 4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit 

bedoelde gevallen steeds een bevel om het grondgebied te verlaten zou moeten worden gegeven. 

 

...De interpretatie die de verzoekende partij aan artikel 54, § 4, vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit  

geeft is in strijd met de tekst van die bepaling zelf. 

 

6.3. Verder luidt artikel 7, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, waarop het bevel om het grondgebied te 

verlaten dat tot het bestreden arrest heeft geleid was gesteund, als volgt: "Onverminderd de meer 

voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of zijn gemachtigde de 

vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk of om er zich te vestigen, bevel geven het grondgebied vôôr een bepaalde datum te verlaten : 

 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

(...)". 

 

Met het gebruik van het woord "kan" in die bepaling wordt de mogelijkheid aan de bevoegde 

staatssecretaris gegeven om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven, zonder dat er sprake 

is van een verplichting. Er mag overigens geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd met een 

aantal verdragsrechtelijke bepalingen zou zijn, zoals artikel 3 van het EVRM. Derhalve is er geen sprake 

van een gebonden bevoegdheid. 

 

De minister of zijn gemachtigde beslist naar luid van artikel 54, § 4, vijfde lid, van het 

Vreemdelingenbesluit om het recht op verblijf van het familielid van de burger van de Unie niet te 

erkennen en hij beslist "desgevallend" een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. Zelfs los van 

het gebruik van het woord "desgevallend" kan artikel 54, § 4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit als 

lagere norm geen gebonden karakter geven aan de in artikel 7, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 

vastgelegde bevoegdheid om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. Het enige middel is in 

die mate ongegrond. 

 

6.4. Uit het voorgaande volgt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet op onwettige wijze heeft 

geoordeeld dat de formele motiveringsplicht met de aanvankelijk bestreden beslissing was geschonden 

omdat die beslissing geen motivering bevatte voor het geven van het bevel om het grondgebied te 

verlaten. Het enige middel is ook in die mate ongegrond." 

 

De beslissing dient bijgevolg in haar geheel vernietigd te worden.” 

 

2.2.2. In de mate verzoekster aanvoert dat artikel 52, §4, 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) vermeldt dat "desgevallend" een bevel om het 

grondgebied te verlaten wordt gegeven, merkt de Raad op dat de bevelscomponent in de bestreden 

beslissing verwijst naar artikel 7, §1, lid, 2°, van de vreemdelingenwet in welk geval een bevel om het 

grondgebied te verlaten "moet" worden afgegeven. Het feit dat het vreemdelingenbesluit voorziet dat 

"desgevallend" een bevel wordt gegeven, is niet van aard afbreuk te doen aan de vaststelling dat 

verzoekster zich in casu bevindt in de situatie, voorzien bij artikel 7, eerste lid, 2°, van de 

vreemdelingenwet, dat in dat geval in een principiële verplichting voorziet om een bevel af te geven. 

 

In tegenstelling tot wat verzoekster voorhoudt, was er in casu aldus geen sprake van een ruime 

discretionaire appreciatiebevoegdheid. Zoals zij terecht aanvoert in de nota met opmerkingen, kan de 

verwerende partij zich in een dergelijk geval beperken tot een summiere motivering, waarbij de feitelijke 

vaststellingen en de daarop van toepassing zijnde rechtsregel wordt vermeld. 

 

Waar verzoekster verwijst naar het arrest van de Raad van State nr. 220.340 van 19 juli 2012, blijkt uit 

de lezing ervan dat dit arrest betrekking heeft op een geval waarin artikel 7 van de vreemdelingenwet, 
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zoals het op dat ogenblik van kracht was, bepaalde dat de minister of zijn gemachtigde een bevel "kan" 

afgeven. In casu betwist verzoekster echter niet dat zij onder de toepassing valt van artikel 7, eerste lid, 

2°, van de vreemdelingenwet in welk geval de minister of zijn gemachtigde een bevel "moet" afgeven. 

Verzoeksters verwijzing naar het arrest van 19 juli 2012 is dan ook niet dienstig.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. 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 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt 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 negen mei tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


