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nr. 37 849 van 29 januari 2010 

in de zaak RvV X / II 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

de stad Willebroek, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en 

schepenen 
 

 

 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 20 november 

2009 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten van 22 oktober 2009. 

 

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 repliekmemorie. 

 

Gelet op de beschikking van 29 december 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 januari 

2010. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. OZDEMIR, die verschijnt voor de verzoekende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 4 mei 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag in van de verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie. 

 

1.2 Op 21 oktober 2009 neemt de burgemeester van de stad Willebroek een beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing 

wordt aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 22 oktober 2009. Dit is de bestreden beslissing 

waarvan de motivering luidt 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 verklaring 

tot inschrijving / verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie aangevraagd op 04/05/2009 

door (…) geweigerd. 
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Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. 

 

Reden van de beslissing: 

 

Heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij  zich in de voorwaarden bevindt om te genieten 

van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger van de Unie. 

 

BETROKKENE HEEFT ONVOLDOENDE BEWEZEN TEN LASTE TE ZIJN GEWEEST IN HET 

VERLEDEN. DE VOORGELEGDE STORTINGEN VERMELDEN ANDERE NAMEN VAN DE 

ONTVANGER DAN VAN DE BETROKKENE ZELF. HET VOORGELEGDE “CERTIFICAT 

D’INDIGENCE” VERMELDT NIET DAT BETROKKENE GEEN PENSIOEN GENIET OF DAT HIJ OVER 

BEZITTINGEN BESCHIKT IN HET LAND VAN HERKOMST (…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/72, § 1 van de Vreemdelingenwet bezorgt de verwerende partij de griffier 

binnen de acht dagen na de kennisgeving van het beroep het administratief dossier, waarbij ze een nota 

met opmerkingen kan voegen. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt echter vast dat de verwerende partij geen administratief 

dossier en geen nota met opmerkingen heeft ingediend. 

 

In gevolge artikel 39/59, §1 van de Vreemdelingenwet dienen bijgevolg de door de verzoekende partij 

vermelde feiten als bewezen te worden geacht, tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 De verzoekende partij voert in een eerste middel aan dat de wettelijke voorgeschreven 

beslissingstermijn werd overschreven en in een tweede middel voert zij een schending aan van de wet 

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

beginselen van behoorlijk bestuur, de zorgvuldigheidsplicht. 

 

In het tweede middel voert de verzoekende partij ondermeer aan dat zij heeft voldaan aan haar 

wettelijke bewijsplicht door het voorleggen van een aantal bewijsstukken, die op haar persoonlijk 

betrekking hebben en op coherente wijze haar aanvraag op gezinshereniging ondersteunen, dat het 

voorgelegde stuk “certificat d’indigence” een “attest van onvermogendheid” betreft, dat de 

onvermogendheid van de verzoekende partij overigens wordt bevestigd door de attesten (toegevoegd 

bij het verzoekschrift), afgeleverd enerzijds door de Algemene Directie der Belastingen  en anderzijds 

door de Algemene Schatkist van het Koninkrijk, waarin wordt bevestigd dat de verzoekende partij 

vrijgesteld is van belastingen, en dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat enig grondig onderzoek is 

verricht aan de hand van de stukken die de verzoekende partij tijdens de procedure heeft aangebracht 

om finaal tot een beslissing te komen.  

 

3.2 Het verblijf van meer dan drie maanden wordt de verzoekende partij geweigerd omdat zij 

onvoldoende heeft bewezen ten laste te zijn geweest in het verleden.  

 

Vooreerst moet worden benadrukt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als annulatierechter 

enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming 

van de Raad van State en oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van 

Toelichting, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het raam van de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht niet bevoegd is om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct 

heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet tot een onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 december 

2001, nr.101.624). 
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Aangezien de verwerende partij niet ter terechtzitting is verschenen en nagelaten heeft een 

administratief dossier en een nota met opmerkingen te bezorgen, is het voor de Raad dan ook 

onmogelijk om na te gaan of de 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 tot een onredelijk 

besluit is gekomen. Evenmin kan worden nagegaan of de verwerende partij wel of niet over alle 

documenten beschikte bij het nemen van de bestreden beslissing en rekening heeft gehouden met alle 

elementen van de aanvraag. Daar de administratie deze determinerende informatie niet ter beschikking 

van de Raad gesteld heeft, maakte de verwerende partij de wettigheidscontrole op haar beslissing 

onmogelijk (RvS 9 oktober 1997, nr. 68 784; RvS 17 februari 1998, nr. 71 867; RvS 16 december 1998, 

nr. 77 657; RvS 1 oktober 2001, nr. 99 323).  

 

De bestreden beslissing dient te worden vernietigd. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de burgemeester van de gemeente Willebroek van 21 oktober 2009 tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig januari tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. Ch. BAMPS,  kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS,  griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS Ch. BAMPS 

 


