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 nr. 40 560 van 22 maart 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 15 januari 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 7 augustus 2009 tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), aan verzoeker ter kennis 

gebracht op 16 december 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 en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 februari 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 maart 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. VAN NUFFELEN, die loco advocaat A. EL MOUDEN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché K. PAPPAERT, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 11 augustus 1980 wordt aan verzoeker een identiteitskaart voor Vreemdelingen afgeleverd te 

Borgerhout.  

 

Op 5 juli 1994 wordt een identiteitskaart voor Vreemdelingen afgeleverd te Antwerpen, deze werd 

meermaals verlengd, de laatste maal op 26 juli 1999 tot 16 februari 2002. 

 

Op 29 juni 2000 wordt verzoeker ambtshalve afgeschreven.  

 

Op 5 december 2007 dient verzoeker een aanvraag in tot vestiging. 
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Op 20 december 2007 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing tot 

voorlopig uitstel van de beslissing voor bijkomend onderzoek. Dezelfde dag neemt de gemachtigde van 

de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing tot voorlopige schorsing van de beslissing 

aangaande de aanvraag tot vestiging (bijlage 19 quater). Deze beslissingen werden niet betekend aan 

verzoeker. 

 

Op 5 mei 2008 legt de advocaat van verzoeker bijkomende stukken neer.  

 

Op 5 mei 2008 weigert de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de vestiging en 

wordt ten aanzien van verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten genomen. Verzoeker dient 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beroep in tegen deze beslissing. 

 

Op 18 november 2008 dient verzoeker een aanvraag tot vestiging in als bloedverwant in neerdalende 

lijn op grond van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

Vreemdelingenwet).  

 

Op 18 februari 2009 worden de door verzoeker neergelegde bijkomende stukken door de stad 

Antwerpen-Borgerhout overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken.  

 

Op 17 april 2009 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid in antwoord op de 

aanvraag van 18 november 2008 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten. Nergens uit het administratief dossier blijkt dat deze 

beslissing werd ter kennis gebracht van verzoeker. 

  

Op 17 april 2009 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van 5 mei 2008 bij 

arrest nr. 25 998. 

 

Op 28 april 2009 neemt de gemachtigde van de minister in antwoord op de aanvraag van 5 december 

2007 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied 

te verlaten, betekend op 29 juni 2009. Verzoeker dient een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen.  

 

De beslissing van 28 april 2009 wordt op 8 april 2009 door verweerder ingetrokken. 

 

Op 7 augustus 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris opnieuw een beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, aan 

verzoeker ter kennis gebracht op 16 december 2009. Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motivering luidt als volgt:  

 

“In uitvoering van artikel 52, § 4, vijfde lid, (1) 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 verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (1), aangevraagd op 18.11.2008 door 
S.A. (…), van Marokkaanse nationaliteit, geweigerd.  
 
Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen (1).   
 
Reden van de beslissing (2):  
Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 
maanden als familielid van een burger van de Unie: betrokkene heeft niet bewezen onvermogend te 
zijn in het land van herkomst. Betrokkene heeft niet bewezen niet ten laste te zijn van het OCMW.  
 
Het recht op verblijf wordt eveneens geweigerd om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. 
Persoonlijk gedrag van de betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst is om reden van openbare orde of 
nationale veiligheid: artikel 43 van de wet van 15.12.1980:  
betrokkene werd veroordeeld op 19.01.1995 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen tot een 
gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel 3 jaar behalve 3 maanden wegens diefstal op heterdaad 
betrapt, met geweld of bedreiging, onder twee van de in artikel 471 van het strafwetboek vermelde 
omstandigheden, door middel van braak, inklimming of valse sleutels, bij nacht, door twee of meer 
personen, met behulp van een voertuig of enig ander al dan niet met motor aangedreven tuig om de 
diefstal te vergemakkelijken of de vlucht te verzekeren( poging). Betrokkene werd veroordeeld op 
12.06.2008 door het Hof van Beroep te Antwerpen op beroep van Correctionele Antwerpen d.d. 
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16.03.2005 op verzet 02.03.2007 tot een gevangenisstraf van 3 jaren met uitstel 5 jaren behalve 18 
maanden en een geldboete van 3000 Euro (x5 = 15.000 Éuro) wegens verdovende middelen: 
vervaardiging: bezit zonder vergunning: vervaardiging een daad van deelneming zijnde aan de hoofd- 
of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging; psychotropische stoffen: vervaardiging zonder 
vergunning: bezit: handel een daad zijnde aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een 
vereniging.  
Gezien de aard en de ernst van de feiten, de recidive en de nabijheid in tijd van de laatste veroordeling 
kunnen we er van uitgaan dat betrokkene nog steeds een reële bedreiging vormt voor onze 
maatschappij.“ 
 
Op 22 oktober 2009 wordt bij arrest nr. 33 045 het beroep tegen de beslissing van 28 april 2009 

verworpen.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1 Overeenkomstig artikel 39/72, § 1, eerste lid, 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) dient de verwerende partij aan de griffie van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen binnen de acht dagen na de kennisgeving van het beroep het administratief 

dossier te bezorgen, waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen stelt vast dat de verwerende partij op 20 januari 2010 per bode een afschrift 

van het verzoekschrift werd bezorgd en dat zij ervan in kennis werd gesteld dat zij aan de griffie van de 

Raad binnen de acht dagen het administratieve dossier diende te bezorgen, eventueel met een nota 

met opmerkingen. De Raad stelt vast dat op 20 januari 2010 het administratief dossier werd ingediend 

per bode, doch dat verweerder ervoor opteerde geen nota met opmerkingen over te maken.  

 

2.2 Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad geen gerechtskosten kan opleggen. Het verzoek daartoe 

van de verzoekende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de verwerende partij, 

wordt om die reden verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in het eerste middel de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de 

artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen en van de beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder de 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

Na een theoretische uiteenzetting aangaande motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel stelt 

verzoeker in een eerste onderdeel dat hij op 18 november 2008 een aanvraag tot gezinshereniging 

heeft ingediend te Borgerhout. Hij argumenteert het volgende: “Bij deze aanvraag legt hij het bewijs van 
de verwantschapsband neer als bloedverwant in neerdalende lijn van een familielid van een burger van 
de Unie, i.c. aan de hand van de geboorteakte. Verder maakt hij het bewijs over van ten laste te zijn in 
het verleden, een attest van onvermogen en een bewijs van niet ten laste te zijn van het OCMW (stuk 
3). Volgens de bijlage 19ter dient hij geen verdere documenten voor te leggen.  
 
De nieuwe weigeringsbeslissing, die nog steeds een weigering inhoudt ten aanzien van de aanvraag 
ingediend door verzoeker dd. 18.11.2008, vermeldt plots dat verzoeker niet heeft bewezen 
onvermogend te zijn in het land van herkomst en dat hij eveneens niet heeft bewezen niet ten laste te 
zijn van het OCMW, quid cert non (cf. stuk 3). 
 
Het is zeer frappant dat de eerste weigeringsbeslissing dd. 28.04.2009 en de tweede beslissing van 
07.08.2009 met uitzondering van de eerste passage en de toevoeging van de vermelding van de 
relevante wetsartikelen overeenstemmend zijn. Wat nog frappanter is dat de eerste beslissing helemaal 
niet spreekt van het ontbreken van de vermelde bewijzen, terwijl de tweede die plots wel vermeldt als 
grond van weigering. Dit in tegenstelling tot de bijlage 19ter die vermeldt dat deze documenten reeds 
werden overgemaakt bij de aanvraag zelf, i.c. 18.11.2008. 
 
De zorgvuldigheid waarmee de overheid moet tewerk gaan is in deze helemaal zoek. De beslissing dd. 
07.08.2009 dient dan ook mede om deze reden te worden vernietigd.  
 
Bovendien dient verzoeker vast te stellen dat wanneer een verzoekschrift tot vernietiging wordt 
ingediend en dit goede gronden heeft om de vernietiging te bekomen bij uw raad, dat de DVZ kan afzien 
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van de beroepsprocedure en nadien een nieuwe beslissing kan nemen, de welke aangepast is aan de 
grieven vermeld in het eerste verzoekschrift tot vernietiging van de weigeringsbeslissing. Dit druist in 
tegen alle norren van een gelijke procesvoering.” 
 

Verweerder geeft ter terechtzitting aan dat de bestreden beslissing een antwoord is op de aanvraag van 

5 december 2007 en niet op de aanvraag van 18 november 2008 zoals de bestreden beslissing 

verkeerdelijk stelt. Het betreft een materiële vergissing.  

 

De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker zowel op 5 december 2007 als 

op 18 november 2008 een aanvraag tot gezinshereniging met zijn moeder indiende. Tevens stelt de 

Raad vast dat aangaande de aanvraag van 5 december 2007 op 5 mei 2008 een beslissing tot 

weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen, die werd 

vernietigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 17 april 2009 bij arrest nr. 25 998. Op 28 

april 2009 wordt een nieuwe beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten genomen, die op 7 augustus 2009 wordt ingetrokken door de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid. Aangaande de aanvraag van 18 

november 2008 blijkt uit het administratief dossier dat er op 17 april 2009 een beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten werd genomen doch 

nergens blijkt dat deze aan verzoeker ter kennis werd gebracht. De bestreden beslissing van 7 augustus 

2009 houdende de weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten vermeldt dat het een antwoord betreft op de aanvraag van 18 november 2008. Het is aldus 

onduidelijk of deze beslissing een vervanging betreft van de beslissing van 17 april 2009, die niet werd 

betekend of een vervanging is van de ingetrokken beslissing van 28 april 2009. Evenwel kan worden 

besloten dat ongeacht de vraag of de bestreden beslissing een antwoord betreft op de aanvraag van 5 

december 2008 dan wel die van 11 november 2008, de beslissing genomen werd op 8 augustus 2009 

en verweerder bij het nemen van de beslissing rekening dient te houden met alle aan hem gekende 

feiten op het ogenblik van de bestreden beslissing.  

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen 

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze 

(RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Het begrip 

‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. Verzoeker bespreekt de verschillende motieven waardoor hij 

aantoont de juridische en feitelijke overwegingen te kennen. De bestreden beslissing geeft duidelijk en 

op afdoende wijze de motieven aan op grond waarvan de beslissing is genomen. De toetsing van de 

formele motivering brengt in beginsel niet de beoordeling van de inhoud van de motieven met zich mee. 

Het middel zal dan ook verder onderzocht worden vanuit het oogpunt van de eventuele schending van 

materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Verzoeker heeft een aanvraag ingediend tot gezinshereniging met zijn moeder die de Belgische 

nationaliteit heeft. Verzoeker moet bijgevolg aantonen zich in de voorwaarden van artikel 40ter juncto 

40bis van de Vreemdelingenwet te bevinden.  

 

Artikel 40bis van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 
“§1. onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop 
de familieleden van de burger van de Unie zouden kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende 
bepalingen op hen van toepassing.  
§2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 
(…) 
3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 
en 2°, beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen 
voegen; “ 
 

Gezien verzoeker ouder is dan 21 jaar dient hij zijn bloedverwantschap met zijn moeder en het feit dat 

hij ten hare laste is aan te tonen en dient hij zich bij haar te vestigen. Uit het administratief dossier blijkt 

dat verzoeker reeds verscheidene documenten heeft bijgebracht. 
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Uit de bijlage 19 die werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag tot vestiging op 5 december 

2007 blijkt dat verzoeker de volgende documenten neerlegt: 

- een paspoort geldig tot 4 mei 2003 

- geboorteakte 

- stortingsbewijzen ten laste van moeder 

 

Op 5 mei 2008 legt de advocaat van verzoeker bijkomende stukken neer: 

 

- een getuigschrift van de administratie der directe belastingen, dat de belastbare inkomsten voor het 

aanslagjaar 2007, nul euro betreffen in hoofde van verzoeker  

- een attest van onvermogen  

- rekeninguittreksels van zijn moeder aangaande de betalingen van zijn huur en andere bewijzen van 

ten laste zijn. 

 

Op 18 november 2008 dient verzoeker een aanvraag tot vestiging in als bloedverwant in neerdalende 

lijn op grond van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

Vreemdelingenwet). Uit de bijlage 19ter blijkt dat verzoeker opnieuw zijn geboorteakte, bewijzen van ten 

laste in het verleden waaronder zijn huurovereenkomst, zijn attest van onvermogen en een bewijs dat hij 

niet ten laste is van het OCMW neerlegt.  

 

Op 18 februari 2009 worden de door verzoeker neergelegde bijkomende stukken door de stad 

Antwerpen-Borgerhout overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het betreffen 

rekeninguittreksels waaruit blijkt dat verzoekers moeder instaat voor haar zoon, en de 

huurovereenkomst. 

 

De bestreden beslissing motiveert het volgende:  

 

“Reden van de beslissing (2):  
Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 
maanden als familielid van een burger van de Unie: betrokkene heeft niet bewezen onvermogend te 
zijn in het land van herkomst. Betrokkene heeft niet bewezen niet ten laste te zijn van het OCMW.  
 
Het recht op verblijf wordt eveneens geweigerd om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. 
Persoonlijk gedrag van de betrokkene waardoor zijn verblijf ongewenst is om reden van openbare orde of 
nationale veiligheid: artikel 43 van de wet van 15.12.1980: (…)” 
 

Zoals hoger reeds werd aangegeven, dient verweerder bij het nemen van zijn beslissing op zorgvuldige 

wijze te werk te gaan. Hij dient bij het nemen van een beslissing zich te steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Uit de motieven “betrokkene heeft niet bewezen 
onvermogend te zijn in het land van herkomst, betrokkene heeft niet bewezen niet ten laste te zijn van 
het OCMW”, blijkt niet dat verweerder met alle door verzoeker neergelegde stukken rekening heeft 

gehouden. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker terecht opmerkt meermaals een attest van 

onvermogen, een attest van niet – ten laste zijn van het OCMW en bewijzen van het feit dat hij ten laste 

is van zijn moeder heeft bijgebracht. Bovendien bevestigt verweerder op de terechtzitting dat de 

beslissing een antwoord is op de aanvraag van 5 december 2007 en niet op de aanvraag van 18 

november 2008 en geeft hiermee impliciet toe dat geen rekening is gehouden met de stukken die 

nadien zijn ingediend doch waarvan zij kennis had op het ogenblik dat de bestreden beslissing is 

genomen. De aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht wordt aangenomen.  

 

Het eerste middel is in die mate gegrond. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige middelen niet tot een ruimere vernietiging kan 

leiden, dienen deze niet meer te worden onderzocht. 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 
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De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

7 augustus 2009 houdende de 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 tweeëntwintig maart tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


