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 nr. 50 322 van 27 oktober 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad Gent, vertegenwoordigd door de burgemeester. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 20 augustus 2010 

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

burgemeester van de stad Gent van 28 juli 2010 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten en van de beslissing van de gemachtigde van de 

burgemeester van de stad Gent van 20 augustus 2010 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het 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 30 september 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 oktober 2010. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. HENDRICKX, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 17 maart 2010 dient de verzoekende partij een aanvraag in van de verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie. De verzoekende partij wordt verzocht binnen de drie maanden, 

en ten laatste op 17 juni 2010 de volgende documenten over te maken: bewijzen ten laste te zijn van het 

kind + bewijzen niet ten laste van het OCMW + ziektekostenverzekering + bewijs van onvermogen. 

 

1.2 Op 28 juli 2010 neemt de gemachtigde van de burgemeester de beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten, aan de verzoekende partij ter 

kennis gebracht op dezelfde dag. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als 

volgt: 
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“ (…) 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.  

Volgende documenten werden niet tijdig voorgelegd: bewijzen tenlaste van het kind + inkomen van het kind + 

bewijzen niet ten laste OCMW + bewijs van onvermogen + ziektekostenverzekering (…)”  

 

1.3 Op 20 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de burgemeester de beslissing tot weigering van 

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

partij ter kennis gebracht op dezelfde dag. Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motivering 

luidt als volgt: 

 

“(…)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.  

Volgende documenten werden niet tijdig voorgelegd: bewijzen tenlaste van het kind + inkomen van het 

kind + bewijzen niet ten laste OCMW + bewijs van onvermogen + ziektekostenverzekering (…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een tweede middel voert de verzoekende partij onder andere een schending aan van het 

rechtszekerheidsbeginsel, aangezien de verzoekende partij op 28 juli 2010 in kennis werd gesteld van 

de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten, dat de verzoekende partij op 20 augustus 2010 in kennis werd gesteld van de beslissing tot 

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

verzoekende partij derhalve op minder dan een maand twee verschillende beslissingen aangaande 

dezelfde aanvraag ter kennis werd gebracht, dat dit een duidelijke schending is van het 

rechtszekerheidsbeginsel nu twijfel en onzekerheid ontstaat in hoofde van de verzoekende partij 

aangaande precieze (en uiteindelijke) beslissing genomen ten aanzien van haar aanvraag. 

 

2.2 In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij wat volgt: 

 

“(…) In zijn tweede middel poogt verzoeker een schending voor te houden van het 

rechtszekerheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 

 

Verzoeker acht het redelijkheidsbeginsel geschonden om reden dat er op 28 juli 2010 hem een 

beslissing zou zijn ter kennis gebracht houdende de weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De verwerende partij laat gelden dat verzoekers bemerkingen niet dienstig zijn. 

 

Vooreerst blijkt uit het administratief dossier niet dat op 28.07.2010 een beslissing werd genomen tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Voorts dient te worden gewezen op het feit dat verzoeker op 17.03.2010 de aanvraag van de 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie in als bloedverwant in neerdalende lijn 

indiende. 

 

Hij werd verzocht binnen de drie maanden en uiterlijk op 17.06.2010 de volgende documenten voor te 

leggen: 

 - Bewijzen ten laste van het kind, 

 - Bewijzen niet ten laste van het OCMW, 

 - Ziektekostenverzekering, 

 - Bewijs van onvermogen. 

 

Door verzoeker werden de gevraagde documenten niet voorgelegd binnen de hem toegekende termijn. 

Door verzoeker werd geen enkel gevraagd document binnengebracht. 

 

Op 28.07.2010 - meer dan een maand na afloop van de aan verzoeker toegekende termijn om de 

stukken voor te leggen - zou derhalve een beslissing zijn genomen houdende de weigering van verblijf 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Verzoeker heeft aldus de mogelijkheid gehad om de vereiste documenten voor te leggen. 
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De verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de burgemeester van de stad Gent geheel 

terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, op 20.08.2010 oordeelde dat verzoeker 

niet de gevraagde documenten heeft overgemaakt en hem het verblijf van meer dan drie maanden dient 

te worden geweigerd met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De gemachtigde van de burgemeester van de stad Gent handelde daarbij na grondig onderzoek van de 

elementen die verzoekers concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform de terzake 

toepasselijke rechtsregels, het rechtszekerheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel incluis. 

 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de redelijkheids- en 

rechtszekerheidsverplichting waarvan verzoeker de schending aanvoert 

 

Verzoeker kan niet dienstig anders voorhouden. 

 

De verwerende partij is de mening toegedaan dat ook verzoekers tweede middel niet ernstig is. (…)” 

 

2.3 In haar repliekmemorie volhardt de verzoekende partij in haar inleidende verzoekschrift. 

 

2.4 De verwerende partij wijst vooreerst op het feit dat uit het administratief dossier niet blijkt dat er op 

28 juli 2010 een beslissing werd genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 

bevel om het grondgebied te verlaten, dat er op 28 juli 2010 – meer dan een maand na afloop van de 

aan de verzoekende partij toegekende termijn om de stukken voor te leggen – derhalve een beslissing 

zou zijn genomen houdende de weigering van verblijf zonder bevel om het grondgebied te verlaten, dat 

de verzoekende partij aldus de mogelijkheid heeft gehad om de vereiste documenten voor te leggen en 

dat de gemachtigde van de burgemeester van de stad Gent geheel terecht, en binnen de hem ter zake 

toebedeelde bevoegdheid, op 20 augustus 2010 oordeelde dat de verzoekende partij niet de gevraagde 

documenten heeft overgemaakt en hem het verblijf van meer dan drie maanden dient te worden 

geweigerd met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

De Raad stelt vast dat nergens uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat een beslissing 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten aan de 

verzoekende partij werd betekend. Uit de gevoegde stukken van de verzoekende partij bij haar 

inleidende verzoekschrift blijkt echter duidelijk dat de verwerende partij op 28 juli 2010 een beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten heeft 

genomen en ter kennis heeft gebracht op dezelfde dag.  

 

2.5 Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het 

recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen 

van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen 

op een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen 

van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315- 349). 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij op 17 maart 2010 een aanvraag van de verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie heeft ingediend als bloedverwant in neerdalende lijn. Zij 

bewijst de bloedverwantschap aan de hand van een geboorteakte van het Belgische kind, zij legt 

daarenboven geboorteakte, paspoort en vonnis tot bezoekrecht voor, en wordt verzocht binnen de drie 

maanden, ten laatste op 17 juni 2010 de volgende documenten voor te leggen: bewijzen tenlaste van 

het kind, bewijzen niet ten laste van het OCMW, ziektekostenverzekering en bewijs van onvermogen. 

 

De verwerende partij neemt op 28 juli 2010 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten ten aanzien van de verzoekende partij. De 

motivering van deze beslissing luidt als volgt: “Heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij / 

zij 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. Volgende documenten werden niet tijdig voorgelegd: bewijzen 

tenlaste van het kind + inkomen van het kind + bewijzen niet ten laste OCMW + bewijs van onvermogen 

+ ziektekostenverzekering”. Op 20 augustus 2010 neemt de verwerende partij de beslissing tot 

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

volgende motivering: “Heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij / zij 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. Volgende documenten werden niet tijdig voorgelegd: bewijzen tenlaste van het kind 
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+ inkomen van het kind + bewijzen niet ten laste OCMW + bewijs van onvermogen + 

ziektekostenverzekering”. 

 

De Raad stelt vast dat de verwerende partij bij deze het rechtszekerheidsbeginsel geschonden heeft, 

aangezien zij twee verschillende beslissingen, enerzijds een weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten en anderzijds een weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, heeft genomen voor één enkele 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie.  

 

Aangezien een aangevoerd onderdeel van het middel tot nietigverklaring van de bestreden beslissing 

leidt, bestaat er geen noodzaak om de schending van de overige aangehaalde bepalingen of beginselen 

te onderzoeken. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de burgemeester van de stad Gent van 28 juli 2010 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten en van 

de beslissing van de gemachtigde van de burgemeester van de stad Gent van 20 augustus 2010 tot 

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

vernietigd. 

 

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

door: 

 

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS Ch. BAMPS 

 


