
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 190 084 van 26 juli 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Gemeente WEVELGEM, vertegenwoordigd door de Burgemeester. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 13 maart 2017 

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

gemeente Wevelgem van 8 februari 2017 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 17 maart 2017 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juni 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat P. JANSSENS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat S. VANDENDRIESSCHE, die loco advocaat M. 

BATTHEU verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Marokkaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X. 

 

Op 26 augustus 2016 vraagt de verzoekende partij een verblijfskaart aan van een familielid van een 

burger van de Europese Unie, als bloedverwant in opgaande lijn van haar Italiaanse zoon. 

 

Op 8 februari 2017 neemt de burgemeester van de gemeente Wevelgem 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, als volgt gemotiveerd:  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

“In uitvoering van artikel 51, § 1, eerste lid, 51, § 1, derde lid, 51, § 2, tweede lid, 52, § 3, 52, 5 1, vijfde 

lij gelezen in combinatie met artikel 58 of artikel 60tcr/ 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 van inschrijving of van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie of van een identiteitskaart voor vreemdelingen* die op 26/08/2016 

werd ingediend door:  

Naam : Z. […] 

Voorna(a)m(en) : L. […] 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum : 01.01.1947 

Geboorteplaats : S.[…] 

Identificatienummer in het Rijksregister (…) 

Verblijvende te / verklaart te verblijven 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 of van ander 

familielid van een burger van de Unie : bewijzen van financiële steun in het verleden werden niet 

voorgelegd  

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

Wettelijke basis artikel 7,1,1° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken  

[…] 

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

2. Over de rechtspleging 

 

In haar verzoekschrift duidt de verzoekende partij de staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid als 

verwerende partij aan. 

 

Op grond van het inquisitoriaal karakter van zijn rechtspleging komt het de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) toe om op zicht van de bestreden beslissing ambtshalve 

als verwerende partij aan te duiden die overheid die het best geplaatst is om de wettigheid van die 

beslissing te verdedigen (cf. RvS 18 december 2001, nr. 101.932, Devos; RvS 10 juni 1997, nr. 66.659). 

Het komt niet aan partijen toe om te beslissen wie al dan niet partij is in de zaak (cf. RvS 1 juli 2003, 

nr.121.147, c.v. Intercommunale Haviland; RvS 1 december 1999, nr. 83.770, Wijns en De Boeck).  

 

De Raad merkt in casu op dat uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat de bestreden beslissing 

genomen werd door de burgemeester van de gemeente Wevelgem 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: Vreemdelingenbesluit), waaruit blijkt dat een 

gemeentebestuur een beslissing tot weigering van verblijf kan nemen indien de vereiste 

bewijsdocumenten niet worden overgemaakt ter ondersteuning van een aanvraag. In casu wordt de 

gemeente Wevelgem, vertegenwoordigd door de burgemeester, als verwerende partij aangeduid. Ter 

terechtzitting voert de verzoekende partij hiertegen geen grieven aan. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de 

artikelen 40bis, 47 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

Vreemdelingenwet).  

 

3.1.1. De verzoekende partij licht haar enig middel als volgt toe: 

 

“1. Algemeen juridisch kader 
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Krachtens artikel 62 van de Vreemdelingenwet dienen alle administratieve beslissingen, genomen in 

toepassing van deze wet, gemotiveerd te worden. Die motiveringsplicht omvat de verschillende 

verwijderingsmaatregelen, waaronder het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Met de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen werd die 

motivering aangevuld met substantiële componenten. Bestuurshandelingen moeten overeenkomstig 

deze wet afdoende gemotiveerd zijn en dienen de juridische en feitelijke overwegingen te vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. 

 

Een afdoende motivering houdt in dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

kunnen dragen. De motivering moet m.a.w. draagkrachtig zijn. De aangevoerde motieven moeten 

pertinent zijn en de beslissing verantwoorden. Dit wil zeggen dat ze duidelijk en concreet de redenen 

moet weergeven die haar kunnen verantwoorden. De motivering moet ook volledig zijn, wat betekent dat 

zij een voldoende grondslag voor alle onderdelen van de beslissing behoort te zijn. 

 

2. Toetsing van de bestreden beslissing aan de materiële en formele motiveringsplicht, schending van 

artikel 40bis Vw., schending van art. 47 Vw., schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

 

De motivering is niet afdoende, zoals vereist door de Wet Motivering Bestuurshandelingen. 

 

Dat de Staatssecretaris concrete elementen in het dossier van verzoeker miskent en hiermee de art. 2 

en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen miskent. Tevens schendt de staatssecretaris met zijn 

beslissing artikel 40bis Vw. Het is immers overduidelijk dat de staatssecretaris de bewijswaarde van de 

door verzoeker ingediende bewijzen miskent. Voor de goede orde worden de bewijzen nogmaals 

opgelijst: 

 

- Attest van belasting nr.0082087: originele Marokkaanse akte + vertaling; 

- Attest van niet-onderworpenheid aan inkomstenbelasting als grondinkomsten, woonbelasting en taks 

voor gemeentelijke diensten: originele Marokkaanse akte + vertaling; 

- Attest van het ontvangkantoor Agenzia Entrate Provinciale directie I van Torino, Territoriaal Kantoor 

van Torino): originele Italiaanse akte + vertaling; 

- Attest van samenstelling van het gezin en van woonst d.d. 26 juli 2016: originele Italiaanse akte + 

vertaling. 

 

Nadat verzoekster al deze documenten binnenbracht, neemt de staatssecretaris de volgende 

(standaard)beslissing: 

 

“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: bewijzen van financiële steun in het verleden werden niet 

voorgelegd. Aan de betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten 

binnen 30 dagen. (…)” 

 

Evenwel blijkt uit de stukken zoals hierboven vermeld duidelijk dat verzoekster ten laste was en is van 

haar Italiaanse zoon! 

 

Het ‘ten laste zijn’ is een feitenkwestie en mag op alle mogelijke manieren worden bewezen. 

Verzoekster wijst erop dat zij ingevolge het feit dat zij reeds lange tijd inwoont bij haar zoon, zij uiteraard 

al die tijd afhankelijk was van de materiële bijstand van haar zoon. 

 

Tevens bezorgde verzoekster nog diverse andere bewijzen waaruit onomstotelijk blijkt dat zij noch in 

haar geboorteland, noch in Italië, een inkomen genoot. Dat is ook meteen de reden waarom het klaar en 

duidelijk is dat zij destijds haar zoon diende te vervoegen in Italië. 

 

De staatssecretaris formuleert een loutere standaardmotivering in een eenvoudige aanstiplijst. Dit wijst 

erop dat de staatssecretaris onvoldoende aandacht hebben gegeven aan het dossier van verzoekster, 

reden waarom er tot een onwettige weigering van het dossier van verzoekster wordt besloten. 

 

Tevens wenst verzoekster er de aandacht op te vestigen dat de staatssecretaris de volgende zinsnede 

opwerpt in zijn motivatie: 
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“(…) Wettelijke basis artikel 7,1, 1° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken.” 

 

Laat dat evenwel net de reden zijn waarom verzoekster thans de gezinshereniging aanvraagt met haar 

Italiaanse zoon! Verzoekster wenst zich met haar verblijf in regel te stellen, doch zij krijgt thans de 

beslissing die middels huidig verzoekschrift wordt bestreden. 

 

Het is voor verzoekster niet duidelijk op welke wettelijke basis men haar aanvraag weigert. In ieder 

geval kan een eenvoudige verwijzing naar artikel 7, 1, 1° Vw. Niet volstaan als afdoende motivatie. 

 

De staatssecretaris schendt immers op flagrante wijze artikelen 2 en 3 van de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen. 

 

Verzoeker meent dan ook dat de huidige beslissing een loutere standaardbeslissing is waarin geen 

rekening is gehouden met de concrete elementen in het dossier van verzoeker. De bewijswaarde van de 

door verzoeker voorgebrachte stukken wordt dan ook miskend. 

 

Conclusie 

Verzoekster vraagt om zich te herenigen met haar zoon, die de Italiaanse nationaliteit bezit. De enige 

voorwaarden die de wet stelt zijn de volgende: 

 

- Bloedverwantschap; 

Genoegzaam bewezen. 

- ‘Ten laste’ zijn; 

 

Gelet op de bovenstaande uiteenzetting is dit punt afdoende bewezen: verzoekster maakte reeds in 

Italië deel uit van het gezin van haar zoon. Tevens vormt zij in België eveneens een gezin met haar 

zoon. Het feit dat de staatssecretaris aanvoert dat er geen bewijzen van financiële steun in het verleden 

werden voorgelegd, is dan ook uiteraard te verklaren door het feit dat de zoon van verzoekster al jaren 

het materieel en het financieel onderhoud van zijn moeder op zich neemt. Ook aan deze voorwaarde is 

derhalve ruimschoots voldaan. 

 

- Een gezinscel vormen. 

 

Ook aan deze voorwaarde is voldaan. Verzoekster woont reeds jaren in bij haar zoon. 

 

De staatssecretaris schendt omwille van de hierboven uiteengezette argumenten de formele en de 

materiële motiveringsplicht, artikel 40bis Vw, alsook artikel 47 Vw. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

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

bestuurshandelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, 

hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat 

hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het 

recht hem verschaft. Ze 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. Hetzelfde geldt voor artikel 62 van de Vreemdelingenwet.  

 

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 artikel 52, §3, van het Vreemdelingenbesluit en naar het feit dat de verzoekende partij niet 

voldoet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden als familielid van een burger van de Unie, omdat zij geen bewijzen van financiële steun in het 

verleden voorgelegd heeft. Voorts wordt een bevel om het grondgebied te verlaten aan de verzoekende 

partij uitgereikt op grond van artikel 7, eerste lid, 1°, van de Vreemdelingenwet.  

 

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). 
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Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht.  

 

De Raad is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag 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). 

 

In casu vraagt de verzoekende partij een verblijfskaart aan van een familielid van een burger van de 

Europese Unie, als bloedverwant in opgaande lijn van haar Italiaanse zoon. Bijgevolg heeft de 

verzoekende partij haar aanvraag in de toepassing van artikel 40bis, §2, eerste lid, 4°, van de 

Vreemdelingenwet ingediend. Dit artikel luidt als volgt: 

 

“§ 2 

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

[…] 

4° de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen.” 

 

Artikel 50, §2, 6°, van het Vreemdelingenbesluit bepaalt welke bewijsstukken de burger van de Unie, 

vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 4°, van de Vreemdelingenwet, dient voor te leggen. Dit artikel 

luidt als volgt: 

 

“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: 

[…] 

6° familielid bedoeld in artikel 40bis, van de wet: 

a) de officiële documenten of elk ander bewijs waarmee op geldige wijze de band van bloed- of 

aanverwantschap of van partnerschap, bedoeld in artikel 44, 2e lid, kan worden vastgesteld; 

b) elk ander document waarmee op geldige wijze kan worden vastgesteld dat hij de andere 

voorwaarden, die zijn voorgeschreven bij artikel 40bis, § 2 en § 4, van de wet, die op hem van 

toepassing zijn, vervult;” 

 

Overeenkomstig artikel 40bis, §2, eerste lid, 4°, van de Vreemdelingenwet dient de verzoekende partij 

ten laste te zijn van de referentiepersoon, namelijk haar Italiaanse zoon. 

 

De Raad wijst er op dat, bij gebreke aan wettelijke bewijsregeling inzake het bewijs van “ten laste zijn”, 

het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden vrij is. Deze vrije feitenvinding en appreciatie 

impliceert dat de bevoegde administratieve overheid discretionair oordeelt of de verzoekende partij het 

bewijs van de voorwaarden levert. Aldus kan de bevoegde overheid, in het raam van deze ruime 

appreciatiebevoegdheid, rechtmatig het voldaan zijn aan de wettelijke voorwaarden afleiden uit de 

daartoe relevante stukken en verklaringen die zij zelf bepaalt en waarvan zij de overlegging vereist. Op 

de uitoefening van deze discretionaire bevoegdheid houdt de Raad een wettigheidstoezicht.  

 

In dit verband kan er verwezen worden naar de rechtspraak van de Raad van State aangaande het 

begrip “ten laste” (RvS 1 maart 2006, nr. 155.649) en naar de interpretatie van het begrip door de Grote 

Kamer van het Hof van Justitie in het arrest Jia (HvJ C-1/05, Yunying Jia/Migrationsverket, 9 januari 

2007, § 43, bevestigd in HvJ C-423/12, Flora May Reyes/Migrationsverket, 16 januari 2014) alwaar 

uitdrukkelijk werd gesteld dat onder ‘te hunnen laste’ zijn moet worden verstaan dat het familielid van 

een gemeenschapsonderdaan die in een andere lidstaat is gevestigd de materiële ondersteuning nodig 

heeft van deze onderdaan of zijn echtgenoot teneinde in zijn basisbehoeften te voorzien in de lidstaat 

van oorsprong of van herkomst van dit familielid op het moment dat hij verzoekt om hereniging met die 

onderdaan. Het komt de verzoekende partij dus toe om het bestaan aan te tonen van een feitelijke 

situatie van materiële ondersteuning, dit is een situatie van reële afhankelijkheid in het land van 

herkomst tot op het moment van de aanvraag (zie naar analogie HvJ 16 januari 2014, zaak C-423/12, 

Reyes). De voorwaarde opgenomen in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet 

bijgevolg, naar analogie, begrepen worden in het licht van deze rechtspraak, zodat dit meebrengt dat 
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het ‘ten laste zijn’ inhoudt dat de aanvrager ten laste was van de referentiepersoon in het land van 

herkomst vooraleer zij naar België kwam.  

 

Het is bijgevolg niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris in het raam van een 

aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, waarbij artikel 40bis, § 

2, eerste lid, 4°, van de vreemdelingenwet uitdrukkelijk als voorwaarde bepaalt dat men ten laste moet 

zijn van de burger van Unie die men begeleidt of vervoegt, het bewijs eist van de ascendent dat hij in 

het verleden ten laste was van de referentiepersoon. 

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat aan de verzoekende partij een bijlage 19ter werd afgegeven op 

26 augustus 2016, met de uitdrukkelijk melding dat de verzoekende partij binnen de drie maanden, en 

ten laatste op 24 november 2016, de volgende documenten dient over te leggen: “attest van 

onvermogen uit het land van herkomst, bewijzen van financiële steun in het verleden, bewijzen van 

inkomsten referentiepersoon, attest niet ten laste van OCMW”.  

 

In haar verzoekschrift betwist de verzoekende partij niet dat zij stukken diende voor te leggen die 

bewijzen dat zij in het verleden ten laste was van de referentiepersoon. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij volgende stukken heeft 

voorgelegd: 

  

- Attest niet ten laste van OCMW van 9 september 2016; 

- Verschillende loonfiches van de referentiepersoon; 

- Attest van Agenzia Entrate van het kantoor van Torino waarin gesteld wordt dat namens de 

verzoekende partij geen inkomsten werden aangegeven of geïnd, opgesteld op 1 september 2016; 

- Attest van niet-onderworpenheid aan inkomstenbelastingen als grondinkomsten en woonbelasting 

en taks voor gemeentelijke diensten, opgesteld op 7 september 2016 te Tiznit (Mmarokko). 

 

In haar verzoekschrift betoogt de verzoekende partij dat ze ook een Italiaans attest van samenstelling 

van het gezin en van woonst d.d. 26 juli 2016 neergelegd heeft en dat uit voormeld document blijkt dat 

de verzoekende partij met de referentiepersoon in Italië gewoond heeft. De verzoekende partij stelt dat 

hieruit eveneens blijkt dat ze ten laste is van de referentiepersoon.  

 

Daargelaten de vraag of een attest van gezinssamenstelling aantoont dat de verzoekende partij in het 

verleden financieel ten laste was van de referentiepersoon, wijst de Raad erop dat voormeld attest voor 

het nemen van de bestreden beslissing niet werd voorgelegd. Bijgevolg kon de verwerende partij 

hiermee geen rekening houden. De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden 

beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing 

kon beschikken om deze te nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110.548). De Raad herhaalt dat hij zijn 

bevoegdheid zou overschrijden door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die 

dateren van na de bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194.395). 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt niet dat de verzoekende partij bewijsstukken heeft 

neergelegd met betrekking tot financiële steun in het verleden.  

 

De documenten die de verzoekende partij neergelegd heeft, met name een ‘attest niet ten laste van 

OCMW van 9 september 2016’, verschillende loonfiches van de referentiepersoon, attest van Agenzia 

Entrate van het kantoor van Torino waarin gesteld wordt dat namens de verzoekende partij geen 

inkomsten werden aangegeven of geïnd, opgesteld op 1 september 2016, attest van niet-

onderworpenheid aan inkomstenbelastingen als grondinkomsten en woonbelasting en taks voor 

gemeentelijke diensten, opgesteld op 7 september 2016 te Tiznit (Mmarokko), vormen geen bewijs van 

financiële steun in het verleden. Nergens in haar aanvraag heeft de verzoekende partij toegelicht 

waarom deze stukken een indicatie kunnen vormen dat zij in het verleden financiële steun kreeg van de 

referentiepersoon zodat van de burgemeester van de gemeente Wevelgem kon worden verwacht dat hij 

het dossier van de verzoekende partij voor verdere appreciatie overmaakte aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Het komt de Raad niet toe dit ten behoeve van de verzoekende partij te 

construeren. 

Bijgevolg dient er gewezen te worden op artikel 52, §3, van het Vreemdelingenbesluit, die de grondslag 

van de bestreden beslissing vormt. Voormeld artikel luidt als volgt: 

 

“§ 3 
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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.” 

 

Uit artikel 52, §3, van het Vreemdelingenbesluit blijkt dus duidelijk dat een gemeentebestuur een 

beslissing tot weigering van verblijf kan nemen indien de vereiste bewijsdocumenten niet worden 

overgemaakt ter ondersteuning van een aanvraag. In dit verband wijst de Raad erop dat niet artikel 7, 

eerste lid, 1°, van de Vreemdelingenwet de grondslag vormt van de beslissing tot weigering van verblijf, 

maar artikel 52, §3, van het Vreemdelingenbesluit. Artikel 7 van de Vreemdelingenwet vormt de 

grondslag van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

tot weigering van verblijf 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 artikel 40bis en van de materiële 

motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. Deze onderdelen van het middel zijn ongegrond.  

 

Nu uit hetgeen voorafgaat blijk dat de beslissing tot weigering van verblijf niet vernietigd wordt, en de 

verzoekende partij in het verzoekschrift erkent dat haar legaal verblijf verstreken is en zij geen andere 

grieven tegen het bevel om het grondgebied aanvoert, maakt ze ook niet aannemelijk dat het bestreden 

bevel om het grondgebied te verlaten is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk 

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

beschikt. 

 

Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe 

van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het 

beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen: “de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel 

door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden” (RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 

2004, nr. 135.618; RvS 17 december 2004, nr. 138.590). 

 

De verzoekende partij beperkt zich in haar verzoekschrift tot het aanhalen van de schending van artikel 

47 van de Vreemdelingenwet in het hoofding van haar middel. Deze handelwijze voldoet niet aan de 

voornoemde vereiste dat, om van een middel te spreken, de wijze moet worden omschreven waarop 

artikel 47 van de Vreemdelingenwet is geschonden door de bestreden beslissing. Ambtshalve wordt 

vastgesteld dat dit onderdeel van het middel geen middel is in de zin van de voornoemde bepaling. Dit 

onderdeel van het enig middel is derhalve onontvankelijk. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

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 

 

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 zesentwintig juli tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
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dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


