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 nr. 43 958 van 27 mei 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad Gent, vertegenwoordigd door de burgemeester 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chileense nationaliteit te  zijn, op 16 maart 2010 heeft 

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

burgemeester van de stad Gent van 22 februari 2010 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om grondgebied te verlaten. 

 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 april 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 mei 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker van Chileense nationaliteit dient op 11 september 2009 een aanvraag in van de verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie, namelijk zijn Belgische moeder, als bloedverwant in 

neerdalende lijn. 

 

Hij wordt verzocht om binnen de drie maanden, ten laatste op 11 december 2009 de volgende 

documenten over te maken: bewijzen ten laste van de moeder van voor de aanvraag, inkomen van de 

moeder, bewijs van onvermogen uit Chili, ziektekostenverzekering en attest niet ten laste van het 

OCMW. 
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Aangezien verzoeker geen enkel document bijbrengt, neemt de gemachtigde van de burgemeester van 

de stad Gent op 22 februari 2010 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing. 

 

“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(1), aangevraagd op 

11/09/2009 (datum ) door J. R. E. R. (…) (naam en voornamen) geboren (….), van Chileense 

nationaliteit, geweigerd.  

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) 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. Volgende gevraagde documenten werden niet voorgelegd: 

bewijzen ten laste van de moeder van voor de aanvraag, inkomen van de moeder, bewijs van 

onvermogen, attest niet ten laste van het OCMW en ziektekostenverzekering.”“ 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat als volgt luidt: 

 

“Eerste MIDDEL: “Schending van substantiële vormvereisten, schending van het algemeen beginsel van 

behoorlijk beheer en de algemene rechtsbeginselen; machtsoverschrijding” 

Omdat totaal niet duidelijk is/uit de beslissing kan afgeleid worden welke autoriteit (de Staatssecretaris 

of zijn gemachtigde of de Burgemeester of zijn gemachtigde) de beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten dd. 22 februari 2010 ten aanzien van 

verzoeker genomen heeft. 

Terwijl de aanduiding van de bestuursoverheid, die de bewuste beslissing heeft genomen, een 

constitutief element is van een bestuurshandeling. 

Inderdaad in de beslissing wordt niet aangeduid welke bestuursoverheid de beslissing ten aanzien van 

verzoeker heeft genomen, evenmin is de naam/identiteit van de naam/identiteit van de auteur van de 

administratieve beslissing leesbaar. 

De naam en de hoedanigheid van de auteur van een administratieve beslissing moet beschouwd 

worden als een essentieel bestanddeel zonder dewelke de beslissing onbestaande is. 

Het gaat dus om een substantiële vormvereiste. 

Zodat de bestreden beslissing nietig is wegens het gebrek aan een substantiële vormvereiste, m.n. het 

gebrek aan de aanduiding/naam van de bestuursoverheid gemachtigd tot het nemen van een dergelijke 

beslissing. 

Dat er derhalve eveneens sprake is van de schending van verzoekers rechten van verdediging nu de 

aanduiding en de naam van de bestuursoverheid, die de bestreden beslissing ten aanzien van 

verzoeker heeft genomen, niet is gebeurd/weergegeven. 

Dat er in casu sprake is van machtsoverschrijding.” 

 

 

2.1.2. In haar nota repliceert verwerende partij dat de bestreden beslissing is genomen, zoals ook blijkt 

uit de stukken van het administratief dossier, door de burgemeester of zijn gemachtigde. De 

bestuursoverheid is volgens verwerende partij wel degelijk aangeduid. De burgemeester of zijn 

gemachtigde is conform artikel 52, § 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

Vreemdelingenbesluit) bevoegd om dergelijke beslissing te nemen. Het eerste middel kan volgens 

verwerende partij niet worden aangenomen. 

 

 

2.1.3. In zijn memorie stelt verzoeker enkel en alleen vast dat verweerder in zijn nota met opmerkingen 

geenszins verzoekers argumenten weerlegt. In casu is er weldegelijk een schending van de 

motiveringsplicht en verzoekers rechten van verdediging aangezien verwerende partij in de motivering 

van de weigeringsbeslissing heeft nagelaten de wetsartikelen waaraan door verzoeker niet voldaan 

werd en waarop gesteund werd, weer te geven. Dit argument wordt volgens verzoeker door verwerende 

partij niet op voldoende manier weerlegd. Verder stelt zich de vraag of verzoeker wel degelijk op de 
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hoogte was welke documenten hij precies diende voor te leggen en of hij dit dan ook duidelijk heeft 

begrepen. 

 

 

2.1.4. De Raad stelt vast dat verzoeker zijn eerste middel steunt op het feit dat uit de bestreden 

beslissing niet kan worden afgeleid welke autoriteit deze beslissing heeft genomen terwijl de aanduiding 

van de bestuursoverheid volgens verzoeker een constitutief element is van de bestuurshandeling. 

 

De Raad wijst er echter op dat de bestreden beslissing een beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) betreft, genomen op 

grond van artikel 52, § 3 van het Vreemdelingenbesluit zoals ook uitdrukkelijk uit de bestreden 

beslissing zelf blijkt. 

 

Artikel 52, § 3 van het Vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

 

“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 de bestreden beslissing blijkt dat zij inderdaad genomen is op grond van het feit dat verzoeker niet 

voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als 

burger van de Unie, met name omdat hij de gevraagde (opgesomde) documenten niet heeft voorgelegd. 

De bestreden beslissing vermeldt in de hoofding “Provincie: Oost-Vlaanderen Arrondissement: Gent 

Gemeente: Gent” en werd genomen door de gemachtigde van de burgemeester waarbij de Raad 

opmerkt dat de handtekening van de auteur van de beslissing op de voorzijde duidelijk dezelfde is als 

de handtekening van de persoon die de beslissing heeft ter kennis gebracht. Deze laatste is de 

afgevaardigd beambte C. S. van de burgemeester van Gent zodat wel degelijk duidelijk is dat de 

bestreden beslissing door de gemachtigde van de burgemeester werd genomen.  

 

Een schending van de door verzoeker in zijn eerste middel opgeworpen bepalingen kan dus niet worden 

aangenomen. 

 

In de mate waarin verzoeker in zijn repliekmemorie bijkomend aanvoert dat de bestreden beslissing de 

motiveringsverplichting schendt vermits er volgens verzoeker wordt nagelaten de wetsartikelen weer te 

geven aan dewelke verzoeker niet voldoet en waarop gesteund werd om de bestreden beslissing te 

nemen, wijst de Raad erop dat hij een nieuw middel aanvoert maar nalaat aan te tonen dat dit middel 

van openbare orde is en dat hij dit niet in het inleidend verzoekschrift kon aanvoeren omdat de nodige 

gegevens daartoe niet bekend waren. Dergelijke middelen kunnen niet op ontvankelijke wijze voor het 

eerst in de repliekmemorie worden aangevoerd (cf. RvS 9 december 2004, nr. 138 290 en RvS 9 

oktober 2003, nr. 124 062). Dit onderdeel van het eerste middel is derhalve onontvankelijk. 

 

Het eerste middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat als volgt luidt: 

 

“Tweede MIDDEL: Schending van het artikel 8 van het Europees Verdrag tot de bescherming van de 

Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 maart 1950); 

Dat verzoeker, gescheiden van zijn naaste familieleden, onmogelijk een waardig en effectief leven kan 

leiden in Chili. 

Dat, als gevolg van de verzoekers betekende beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten dd. 22 februari (bijlage 20), verzoeker het land dient 

te verlaten en van zijn moeder, met wie hij een hecht gezin vormt, wordt gescheiden. 

Dat dit een verregaande ingreep is op zijn recht op privé- en gezinsleven en derhalve schending 

uitmaakt van het art. 8 E.V.R.M. en van het proportionaliteitsbeginsel. 

Art. 8 van het E.V.R.M. bepaalt: 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 
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2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de Wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen”. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvaardt dat uitzetting een overheidsinmenging 

inhoudt op de door het art. 8 E.V.R.M. gewaarborgde rechten zodat moet worden uitgemaakt of de 

inmenging gerechtvaardigd is onder de tweede paragraaf van dit artikel. 

Dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de te nemen 

maatregel moet getoetst worden aan de noodzakelijkheid ervan in een democratische samenleving; 

namelijk de proportionaliteit tussen de maatregel en het beoogde doel. 

Dat er telkens de belangen moeten worden afgewogen tussen enerzijds de bescherming van de 

openbare orde en anderzijds het recht op een familieleven. 

In concreto betekend dit dat de uitwijzende staat een groter voordeel moet hebben bij de uitwijzing dan 

het nadeel dat betrokkene hierdoor ondervindt. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde reeds dat een essentieel element voor de 

beoordeling van de proportionaliteit van de maatregel is de ernst van de door verzoekster gepleegde 

inbreuken. 

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

te verlaten dd. 22 februari 2010 (bijlage 20), genomen ten aanzien van verzoeker, in deze benadering 

niet gerechtvaardigd/proportioneel is, daar deze enkel als gevolg heeft dat verzoekers recht op zijn 

privé- en gezinsleven, meer bepaald zijn verblijf in België, waar hij zijn leven heeft opgebouwd en waar 

zijn naaste familieleden wonen (een familieleven welke hij onmogelijk nog in zijn land van herkomst kan 

leiden), geschonden wordt en dat de overheid geen enkel voordeel heeft bij het nemen van een 

dergelijke beslissing.” 

 

 

2.2.2. In haar nota repliceert verwerende partij dat in de gegeven omstandigheden de niet noodzakelijk 

definitieve verwijdering van het grondgebied geen verboden inmenging in de uitoefening van verzoekers 

recht op privé- en gezinsleven vormt. Vooreerst stelt verwerende partij vast dat verzoeker zich beperkt 

tot de vage en naakte bewering dat hij met zijn moeder een hecht gezin vormt maar dat hij dit op geen 

enkele manier aantoont noch aannemelijk maakt. Er kan niet zonder meer worden aangenomen dat 

verzoeker een hecht gezin vormt met zijn moeder zodat een vermeende schending van artikel 8 van het 

Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM) niet kan worden aangenomen. Verwerende partij wijst er in haar nota verder op dat het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanneemt dat uit artikel 8 van het EVRM niet kan worden 

afgeleid dat een vreemdeling een staat er toe kan verplichten om hem op zijn grondgebied te gedogen 

door het enkele feit te opteren voor een levensgezel die op dat grondgebied verblijft. Het is verwerende 

partij toegelaten wetsontduiking tegen te gaan en daartoe de nodige maatregelen te nemen. Bovendien 

werd er reeds geoordeeld dat een mogelijke toepassing van artikel 8 van het EVRM de betrokken 

vreemdeling niet vrijstelt van het verkrijgen van de vereiste documenten om het Rijk binnen te komen en 

dat een tijdelijke verwijdering om reden dat zij niet in het bezit is van die documenten dan ook geenszins 

strijdig is met dit verdragsartikel. De verwerping van verzoekers aanvraag heeft inderdaad niet tot 

gevolg dat verzoeker van zijn moeder wordt gescheiden doch enkel dat hij tijdelijk het land dient te 

verlaten met de mogelijkheid er terug te keren nadat hij zich in het bezit zal hebben gesteld van de 

nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk. Artikel 8 van het EVRM staat een 

rechtmatige toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) dan ook niet 

in de weg. Artikel 40 en volgende van de Vreemdelingenwet heeft tot doel een wettelijk kader te 

scheppen binnen hetwelk het in artikel 8 van het EVRM vervatte recht kan worden uitgeoefend. 

Verzoeker laat volgens verwerende partij na aan te tonen op welke wijze de correcte toepassing van de 

Vreemdelingenwet een niet toegelaten inmenging in zijn privé- en gezinsleven zou uitmaken. Bovendien 

houdt de bestreden beslissing geen absoluut verbod in om het Belgisch grondgebied binnen te komen 

en er te verblijven, verzoeker dient evenwel te voldoen aan de door de Vreemdelingenwet opgelegde 

binnenkomst- en verblijfsvereisten. Gelet op de elementen van het dossier werd er door de gemachtigde 

van de staatssecretaris beslist om aan verzoeker het verblijf van meer dan drie maanden te weigeren.  

 

 

2.2.3. Verzoeker voegt in zijn repliekmemorie niets toe aan het tweede middel. 
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2.2.4. Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en 

luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Verzoeker voert aan dat hij samen met zijn moeder een hecht gezin vormt en dat indien hij gescheiden 

zou worden van zijn naaste familieleden, hij onmogelijk een waardig en effectief leven kan leiden in 

Chili. Verzoeker meent dat de bestreden beslissing niet gerechtvaardigd/proportioneel is aangezien zij 

enkel als gevolg heeft dat verzoekers recht op privé- en gezinsleven geschonden wordt en dat de 

overheid geen enkel voordeel heeft bij het nemen van dergelijke beslissing. 

 

De Raad merkt vooreerst op dat het begrip “gezinsleven” in voormeld artikel 8, eerste lid van het EVRM 

een autonoom begrip is dat onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. Uit de 

gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoeker samenwoont met zijn moeder zodat hieruit 

afgeleid kan worden dat verzoeker en zijn moeder beschouwd dienen te worden als een “gezin” in de 

zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

Bijgevolg dient artikel 8, tweede lid van het EVRM in ogenschouw te worden genomen. Vooreerst kan 

niet betwist worden dat het bevel om het grondgebied te verlaten dat besloten ligt in de bestreden 

beslissing, een inmenging vormt met betrekking tot de uitoefening van het recht op gezinsleven. Wat 

betreft de eerste voorwaarde van artikel 8, 2
de

 lid van het EVRM (legaliteitstoets), dient te worden 

opgemerkt dat de “inmenging van (het) openbaar gezag” inderdaad bij wet is voorzien, met name in de 

artikelen 40 e.v. van de Vreemdelingenwet en 49 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981. Wat de 

tweede voorwaarde betreft (legitimiteitstoets), dient dan weer te worden vastgesteld dat deze inmenging 

in casu minstens één van de in artikel 8, 2
de

 lid van het EVRM opgesomde doelen nastreeft, nl. de 

vrijwaring van ’s lands openbare orde. De handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid 

is een middel ter vrijwaring van ’s lands openbare orde. Volgens een vaststaand principe van 

internationaal recht komt het immers aan staten toe om de openbare orde te verzekeren door, meer in 

het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet onderdanen te regelen(zie ook de arresten Abdulaziz, 

Kabales et Balkandali van 28 mei 1985, en Cruz Varas en anderen van 20 maart 1991, gewezen door 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens). Hierbij dient te worden nagegaan of bij het 

uitvaardigen van de bestreden beslissing een juist evenwicht werd geëerbiedigd tussen de belangen 

van verzoeker in het kader van de eerbied voor zijn gezinsleven enerzijds en de belangen van de 

Belgische Staat in het kader van de bescherming van de openbare orde anderzijds (RvS 15 februari 

2007, nr. 167.847). 

 

Noch het administratief dossier noch het verzoekschrift noch de repliekmemorie bevatten elementen 

waaruit zou blijken dat er sprake is een wanverhouding tussen verzoekers belangen en het door de 

bestreden beslissing beschermde algemeen belang. Verzoeker beperkt zich tot een aantal blote 

beweringen en tot het betoog dat de bestreden beslissing enkel als gevolg heeft dat verzoekers recht op 

privé- en gezinsleven wordt geschonden en dat de overheid geen enkel voordeel heeft bij het nemen 

van dergelijke beslissing waaruit dan het besluit zou voortvloeien dat de bestreden beslissing niet 

redelijk en niet proportioneel is maar blijft in gebreke dit in concreto aan te tonen. De Raad merkt verder 

op dat de tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter 

voldoening van de geldende wettelijke bepalingen, het gezinsleven van verzoeker niet in die mate 

verstoort dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. 

Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228). Bovendien moet er opdat een vreemdeling zich op artikel 

8 van het EVRM zich zou kunnen beroepen, immers niet alleen sprake zijn van een voldoende hechte 

relatie tussen de vreemdeling en diens gezin, het moet ook nagenoeg onmogelijk zijn voor de 

vreemdeling om in zijn land van oorsprong een familieleven te leiden (J. VANDE LANOTTE en Y. 

HAECK (eds.), Handboek EVRM deel 2 Artikelsgewijze Commentaar Antwerpen-Oxford, Intersentia, 

2004, p,754). Verzoeker laat na in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de 

wetgeving een disproportionele inmenging in zijn familiaal leven zou uitmaken en dat zijn private 

belangen dienen te primeren op de door de verblijfsreglementering beschermde belangen (RvS 12 

januari 2005, nr. 139.107). 
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Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig mei tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


