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 nr. 49 671 van 18 oktober 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de burgemeester van de stad Mechelen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 25 juni 2010 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de burgemeester van de stad Mechelen van 26 mei 2010 tot weigering van 

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

dezelfde dag ter kennis gebracht. 

 

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 het arrest nr. 47 544 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waarbij de zaak naar de 

algemene rol werd verwezen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 september 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 

oktober 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat P. MEULEMANS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat TAELEMANS, die loco advocaat B. DE KEYSER verschijnt 

voor de verwerende partij.  

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 8 september 2009 komt verzoekster het Rijk binnen met een Schengenvisum kort verblijf (type C). 

 

Op 3 oktober 2009 legt verzoekster een aankomstverklaring af te Mechelen. 

 

Op 30 december 2009 dient verzoekster een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie, met name een bloedverwant in opgaande lijn van haar 

Belgische dochter.  
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Op 26 mei 2010 neemt de gemachtigde van de burgemeester van de stad Mechelen de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de 

bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“(…) 

 

Reden van de beslissing (2): 

 

* Heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij / zij 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 volgende documenten niet binnen de gevraagde termijn voorgelegd, namelijk op 

30.03.2010: ziektekostenverzekering, attest van onvermogen van betrokkene, bewijzen inkomsten 

gevestigde.” 

 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn vooralsnog kosteloos, zodat geen 

standpunt dient ingenomen te worden inzake de kosten van het geding. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert verzoekster het volgende aan: “verwerende partijen neemt een kennelijk 

onredelijke beslissing (artikel 52, §4, vijfde lid Vreemdelingenbesluit)”. 

 

Ter adstruering van haar middel zet verzoekster uiteen wat volgt: 

 

“Aangezien NIET wordt betwist dat de door de Dienst Vreemdelingen Zaken te Mechelen gevraagde 

documenten werden voorgelegd alsook wordt NIET betwist dat de gevraagde stukken conform zijn én 

dus uiteindelijk ook werden overgemaakt aan de gemachtigde Minister (artikel 52 § 4 eerste lid van het 

Vreemdelingenbesluit). Dat uitsluitend uit het motiverend deel van de beslissing blijkt dat de 

documenten NIET VOOR 30.03.2010 werden voorgelegd. Aangezien nochtans uit het onderdeel ‘A 

Vooraf: de feiten” blijkt dat verzoekster volledig werd misleid omtrent de termijn die zij had om de 

gevraagde (en uiteindelijk ook bezorgde) documenten in te leveren. Aangezien immers weliswaar op de 

bijlage 19 ter werd genoteerd om binnen de drie maanden, nl ten laatste op 30/03/2010, de gevraagde 

documenten te bezorgen maar door het in opdracht van DVZ Brussel laten verzenden door 

Vreemdelingenzaken Mechelen van een schrijven gedateerd NA 30/03/2010, meer bepaald op 2 april 

2010 zonder vermelding van een deadline, wordt bij de rechtsonderhorige de indruk gewekt dat hij tijd 

heeft om het gevraagde over te maken. Aangezien het schrijven van 2 april 2010 inderdaad het gevolg 

is van het feit dat de dochter van verzoekster VOOR 30.03.20 10 verlenging van termijn heeft gevraagd 

bij DVZ Mechelen om de documenten te mogen binnen brengen gezien de vertraging in de administratie 

te Marokko. Dat uitdrukkelijk werd medegedeeld dat alle documenten VOOR 30 mei 2010 diende gefaxt 

te worden door Dienst Vreemdelingen Zaken Mechelen naar Dienst Vreemdelingen Zaken Brussel. Dat 

dan ook de motivering in de bestreden beslissing voor verzoekster, als rechtsonderhorige kennelijk 

onredelijk is en zelfs in strijd met het schrijven dat DVZ Mechelen op 2 april 2010 heeft verzonden. Zie 

gelijkaardig probleem inzake het motief dat onredelijk is in een bestreden beslissing aangaande een 

aanvraag verblijfskaart voor een familielid van een burger van de UNIE: arrest van 11 maart 2009 onder 

nr. 24 317 in de zaak 35 828 (EL MOUSSAOUI Alia)(stuk 10). Dat verzoekster er dan ook redelijkerwijze 

mocht van uitgaan dat het dossier volledig was en dat DVZ over alle gegevens beschikte om tot deze 

concrete rechtsvinding te komen; Zie gelijkaardig Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dd 6 maart 

2008 nr. 8404.” 

 

Artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna afgekort: het Vreemdelingenbesluit) 

bepaalt het volgende: 

 

“ Het familielid dat zelf geen burger van de Unie is, dat zijn bloed- of aanverwantschapsband of 

partnerschapsband bewijst overeenkomstig artikel 44, kan bij het gemeentebestuur een verblijfskaart 

aanvragen door middel van de bijlage 19ter. 
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Na de woonstcontrole wordt de betrokkene ingeschreven in het vreemdelingenregister en hij ontvangt 

een attest van immatriculatie model A met een geldigheidsduur van vijf maanden te rekenen vanaf de 

aanvraag. 

 

De woorden « van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid of », die voorkomen in het tweede lid van 

de tekst op zijde 1 van dit document, worden geschrapt. 

 

Bij de aanvraag of ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag dient het familielid bovendien de 

volgende documenten over te maken : 

 

1° het bewijs van zijn identiteit overeenkomstig artikel 41, tweede lid, van de wet; 

 

2° de bewijzen vermeld in artikel 50, § 2, 6°, b), c), d) en e) die naargelang het geval vereist zijn. 

 

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. 

 

Indien het familielid alle vereiste documenten heeft overgemaakt, maakt het gemeentebestuur de 

aanvraag over aan de gemachtigde van de minister. 

 

Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf erkent of indien binnen de termijn van vijf 

maanden bepaald in § 1 geen beslissing werd meegedeeld aan het gemeentebestuur, levert deze een 

«verblijfskaart van een familielid van een burger van de unie » overeenkomstig het model van bijlage 9 

af. 

 

De kostprijs die de gemeente kan vorderen voor de afgifte van deze verblijfskaart mag niet meer 

bedragen dan de prijs die geheven wordt voor de afgifte van een identiteitskaart aan Belgische 

onderdanen. 

 

Wanneer het gemeentebestuur zich in de onmogelijkheid bevindt om onmiddellijk over te gaan tot de 

afgifte van deze verblijfskaart, dient het attest van immatriculatie te worden verlengd tot de afgifte van 

de verblijfskaart. 

 

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.” 

 

Verzoekster voert aan dat zij volledig werd misleid omtrent de termijn die zij had om de gevraagde (en 

uiteindelijk ook bezorgde) documenten in te leveren, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna 

afgekort: de Raad) verwijst naar de aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van 

de Unie (bijlage 19ter) van 30 december 2009. In deze aanvraag is expliciet vermeld dat betrokkene 

wordt verzocht om binnen de drie maanden, ten laatste op 30 maart 2010 de volgende documenten 

voor te leggen: vertaald attest van onvermogen van betrokkene, bewijzen van stortingen in het verleden 

van gevestigde aan betrokkene, bewijzen inkomsten gevestigde, ziektekostverzekering van de 

betrokkene. Verzoekster betwist overigens niet dat de bijlage 19ter haar ter kennis is gebracht en dat zij 

bijgevolg op de hoogte was van de uiterste datum om bovenvermelde documenten voor te leggen. 

 

Verzoekster beweert dat haar dochter vóór 30 maart 2010 aan de Dienst Vreemdelingenzaken te 

Mechelen persoonlijk een verlenging heeft gevraagd van de termijn om de gevraagde documenten neer 

te leggen en dat de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel aan de Dienst Vreemdelingenzaken te 

Mechelen zou hebben gemeld dat alles vóór 30 mei 2010 aan de Dienst Vreemdelingenzaken te 

Brussel diende te worden overgemaakt. Verzoekster is van oordeel dat het schrijven van de Dienst 

Vreemdelingenzaken van Mechelen van 2 april 2010 aan de Dienst Vreemdelingenzaken van Brussel 

waarbij de later neergelegde documenten alsnog werden overgemaakt, het gevolg is van het bezoek 

van haar dochter aan de Dienst Vreemdelingenzaken te Mechelen i.v.m. de gevraagde verlenging. 

Verzoekster stelt dat zo de indruk werd gewekt dat zij alsnog tijd heeft om het gevraagde over te maken.  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

In zoverre verzoekster stelt dat zij van de Dienst Vreemdelingenzaken te Mechelen zogenaamd een 

verlenging van de termijn heeft gekregen om de nodige documenten voor te leggen, stelt de Raad vast 

dat verzoekster zich beperkt tot een gratuite bewering. Zij voegt niet het minste bewijs toe ter staving 

van haar stelling en haar beweringen worden evenmin gestaafd door enig stuk uit het administratieve 

dossier. Dergelijke blote bewering toont niet aan dat de bestreden beslissing behept is met een 

onwettigheid. 

 

Waar verzoekster verwijst naar een arrest van de Raad nr. 24 317 van 11 maart 2009, dient opgemerkt 

te worden dat verzoekster niet aantoont dat zij zich bevindt in dezelfde feitelijke omstandigheden zoals 

vermeld in het aangehaalde arrest. Voormeld arrest van de Raad waarnaar verzoekster verwijst, betreft 

een andere feitelijke situatie daar in dat geval de bijlage 19ter niet ondertekend was door verzoekster en 

de Raad niet kon vaststellen dat de bijlage 19ter aan verzoekster ter kennis is gebracht. Daarnaast stelt 

het aangehaalde arrest dat de gemachtigde van de burgemeester de termijn van drie maanden om de 

documenten in te leveren niet heeft afgewacht.  

 

Waar verzoekster tevens verwijst naar een arrest van de Raad nr. 8404 van 6 maart 2008, dient 

opgemerkt te worden dat verzoekster niet verduidelijkt wat het aangehaalde arrest betreft dat dit een 

gelijkaardig geval betreft en in casu van toepassing zou zijn. In het voormelde arrest had de betrokken 

overheid de verzoekster een termijn van vijf maanden toegekend om de nodige documenten neer te 

leggen. Zonder het verlopen van de termijn van vijf maanden af te wachten had de betrokken overheid 

reeds na één maand een negatieve beslissing genomen ten aanzien van de verzoekster. Deze feitelijke 

omstandigheden zijn niet dezelfde als in de voorliggende zaak daar de gemachtigde van de 

burgemeester in casu een termijn van drie maanden heeft toegekend en ook pas na het verlopen van de 

termijn van drie maanden de bestreden beslissing heeft genomen. 

 

Gelet op de bovenvermelde bespreking waaruit blijkt dat verzoekster kennis heeft van de uitdrukkelijke 

datum om de ontbrekende documenten alsnog voor te leggen, is het niet kennelijk onredelijk van de 

verwerende partij om te concluderen dat verzoekster de ontbrekende documenten niet binnen de 

gevraagde termijn heeft voorgelegd.  

 

De Raad merkt op dat niets verzoekster ervan weerhoudt om opnieuw een aanvraag van een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie in te dienen en de gevraagde documenten 

bij deze aanvraag bij te brengen.  

 

Een schending van artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit wordt door verzoekster niet aangetoond. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

In het tweede middel voert verzoekster de schending aan van het gelijkheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van haar middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“Aangezien verzoekster zich beroept op 10 en 11 van de Grondwet en de Antidiscriminatie wet van 25 

februari 2003. Aangezien de Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van de discriminatie immers — 

directe of indirecte —discriminatie verbiedt op grond van het geslacht, zogenaamd ras, de huidskleur, 

de afkomst, de nationale of etnische origine, de seksuele geaardheid, de burgerlijke stand, de geboorte, 

het fortuin, de leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, de huidige of toekomstige 

gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke handicap gestoeld op een objectieve en redelijke 

verantwoording, rekening houdend met het gewettigd doel dat wordt nagestreefd en met de gevolgen 

van de maatregel. Aangezien verzoekster de moeder is van een Belgisch onderdaan. Aangezien 

verzoekster uiteindelijk alle door de wet gevraagde documenten (en waarover ook geen betwisting in de 

bestreden beslissing) heeft binnengebracht. Dat zij als sanctie moet ervaren dat haar verblijfsvergunning 

wordt ingetrokken hetgeen onbetwistbaar een schending uitmaakt van artikel 10 en 11 van de Grondwet 

en de antidiscriminatiewet. Dat immers een Belg in dezelfde omstandigheden geplaatst niet wordt 

onderworpen aan zulke mensonterende beslissingen. Zie Arbitragehof arrest nr 154/2001 van 28 

november 2001. Dat verzoekster dan ook vraagt om een intrekking van de beslissing nu zij in het kader 

van de belangen afweging (zie punt b) meer nadeel toebrengt dan eigenlijk de nagestreefde 

doelstellingen middels het uitwijzingsbeleid. Dat uit punt 1 overigens blijkt dat de beslissing meer dan 

onredelijk is nu dienst Vreemdelingen Zaken Mechelen door een schrijven te richten op 2 april 2010 zelf 

de indruk geeft dat de documenten niet VOOR 30 MAART 2010 dienden binnen gebracht te worden. 

Dat elke burger in dezelfde omstandigheden geplaatst misleid zou geweest zijn, temeer daar de dochter 
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van verzoekster uitdrukkelijk had gevraagd aan DVZ om meer tijd te krijgen deze documenten te 

overhandigen gezien zij in Marokko waren aangevraagd.” 

 

Verzoekster voert de schending aan van het gelijkheidsbeginsel en beroept zich hiervoor op de artikelen 

10 en 11 van de Grondwet en de Antidiscriminatiewet. 

 

Waar verzoekster aanvoert dat “uiteindelijk alle door de wet gevraagde documenten (en waarover ook 

geen betwisting in de bestreden beslissing) heeft binnengebracht”, verwijst de Raad integraal naar de 

bespreking van het eerste middel. 

 

De grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie, vervat in de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van personen wordt 

ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en redelijk verantwoord is.  

 

De Raad wijst erop dat het gelijkheidsbeginsel vereist dat allen die zich in eenzelfde feitelijke en 

rechtstoestand bevinden, op gelijke wijze worden behandeld. 

 

Het onderscheid dat gemaakt wordt tussen vreemdelingen en Belgen berust op een objectief criterium 

met name de nationaliteit. 

 

Te dezen heeft het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 174/2009 van 3 november 2009 reeds het 

volgende gesteld: “Zonder dat het bijgevolg nodig is te onderzoeken of een nationale ingezetene op het 

grondgebied waarvan hij onderdaan is het verblijfsrecht van een gemeenschapsonderdaan kan 

aanvoeren, volstaat het vast te stellen dat het verblijfsrecht van een gemeenschapsonderdaan aan 

beperkingen of voorwaarden kan worden onderworpen, in tegenstelling tot het recht van verblijf van een 

nationale ingezetene in zijn eigen land. » 

 

Met haar verwijzing naar het arrest van het Arbitragehof nr. 154/2001 van 28 november 2001 toont 

verzoekster niet aan dat het nationaliteitscriterium geen objectief criterium zou zijn dat redelijk 

verantwoord is. Voormeld arrest van het Arbitragehof waarnaar verzoekster verwijst, betreft een andere 

feitelijke situatie daar in dit arrest wordt beslist dat artikel 361, § 2, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat het zijn gevolgen niet uitbreidt tot twee 

personen van verschillend geslacht die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd. Er 

was in dat arrest helemaal geen sprake van een onderscheid op grond van nationaliteit. 

 

Bovendien benadrukt de Raad dat artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit van toepassing is op alle 

vreemdelingen die het Belgische Rijk binnentreden.  

 

Artikel 52, § 2 en § 3 van het Vreemdelingenbesluit stelt dat “Bij de aanvraag of ten laatste binnen de 

drie maanden na de aanvraag dient het familielid bovendien de volgende documenten over te maken: 

 

1° het bewijs van zijn identiteit overeenkomstig artikel 41, tweede lid, van de wet; 

 

2° de bewijzen vermeld in artikel 50, § 2, 6°, b), c), d) en e) die naargelang het geval vereist zijn. 

 

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.” 

 

Bijgevolg merkt de Raad op dat verzoekster niet met feitelijke en concrete gegevens aantoont dat gelijke 

gevallen ongelijk werden behandeld, en bijgevolg het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden. 

Verzoekster maakt de schending van het gelijkheidsbeginsel niet aannemelijk. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

 

 

4. Korte debatten 
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De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien oktober tweeduizend en tien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


