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 nr. 51 799 van 29 november 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad Mechelen, vertegenwoordigd door het College van burgemeester en 

schepenen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart een “door Frankrijk erkend vluchteling van Turkse 

herkomst” te zijn, op 10 september 2010 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de burgemeester van de stad Mechelen van 12 augustus 2010 tot 

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

20). 

 

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 13 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 november 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat M. DE 

RAEDEMAEKER verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat S. 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 

 

1.1. Verzoekster diende op 1 april 2010, in functie van haar Franse dochter, een aanvraag in tot afgifte 

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

 

1.2. De gemachtigde van de burgemeester van de stad Mechelen nam op 12 augustus 2010 een 

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

verlaten. Deze beslissing, die verzoekster op dezelfde dag ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als 

volgt: 
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“(…) In uitvoering van artikel 52, § 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toe-

gang 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 01.04.2010 (datum) door (A. H.) (naam en voornamen)  

geboren te Turkije, op (in) (…)  

van Vluchteling Turkije nationaliteit, geweigerd.  

 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen (1).  

 

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. Volgende gevraagde documenten werden niet voorgelegd: attest onvermogendheid, financiële 

stortingen/bewijzen onderhoud. (…)” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991) en van artikel 52, §§ 2 tot en met 4, 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). Verzoekster betoogt tevens dat er sprake is van machtsoverschrijding. 

 

Zij licht haar middel als volgt toe: 

 

“(…) Dat het bewijs “ten laste te zijn” een feitenkwestie is, dat met alle middelen kan bewezen worden, 

zoals bevestigd door het Europees Hof van Justitie (HvJ, C-215/03, Oulane en C-1/05, Jia); 

 

Dat er geen juridische grond is om te oordelen dat niet alle vereiste bewijsdocumenten werden 

overgemaakt, bij gebreke van een attest van onvermogen en / of financiële stortingsbewijzen; 

 

Dat de bestreden beslissing daarmee de artikelen 52 § 2 en § 3 VW schendt; 

 

Dat in casu verzoekster loonfiches van haar dochter en een overlijdensakte van haar echtgenoot had 

voorgelegd; 

 

Dat aldus het gemeentebestuur niet kan voorhouden dat verzoekster geen documenten heeft voorge-

legd ter staving dat zij “ten laste” is; 

 

Dat de bestreden beslissing desbetreffend niet afdoende gemotiveerd is; 

 

Dat het tot de bevoegdheid van de minister of zijn gemachtigde behoort om de voorgelegde documen-

ten te beoordelen als voldoende / onvoldoende bewijs om aan te tonen dat men aan de voorwaarden 

voor verblijf voldoet; 

 

Dat de bestreden beslissing daarmee artikel 52, § 4 VW schendt en blijk geeft van machtsover-

schrijding;”. 

 

2.2. Verweerder stelt in zijn nota met opmerkingen het volgende: 

 

“Eerste onderdeel : Schending van art. 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen 

 

(…) 

 

3.- Conform de art. 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 moeten bestuurshandelingen formeel 

gemotiveerd worden en tot doel hebben om de bestuurde toe te laten te achterhalen waarom er voor 
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haar een ongunstige beslissing is genomen, derwijze dat zij zich- met de ter beschikking staande 

rechtsmiddelen- kan verweren tegen die beslissing door aan te tonen dat de in de in de motivering tot 

uitdrukking gebrachte motieven juridisch niet opgaan (RvS,. nr. 45.899, 31.1.1994, Arr. R. v. St. 1994, 

z.p.). 

 

In casu is aan deze vereiste terdege voldaan. 

 

De door verwerende partij gemotiveerde overweging die, (tezamen met de vermelding van de 

toepasselijke wetsbepaling) de motivering van de bestreden beslissing uitmaken, volstaan om de 

bestreden beslissing ten genoegen van recht met motieven te onderbouwen. 

 

De bestreden beslissing vermeldt de toepasselijke wetsbepaling, namelijk art. 52, § 3 van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981 (hierna ‘vreemdelingenbesluit’ afgekort), en de motivering, namelijk : “de 

volgende gevraagde documenten werden niet voorgelegd : attest onvermogendheid, financiële 

stortingen/bewijzen onderhoud “. 

 

De doestelling van de Motiveringswet is bijgevolg bereikt. Voor zover dit niet het geval zou zijn dient 

verzoekster in duidelijke taal bij te brengen om welke reden de bestreden beslissing geen juridische en 

feitelijke overwegingen zou behelzen. 

 

Tweede onderdeel : Machtsoverschrijding 

 

(…)  

 

4.- (Uit de tekst van)  artikel 52 § 3 van het vreemdelingenbesluit (…) kan geenszins worden afgeleid dat 

er sprake zou zijn van enige machtsoverschrijding. 

 

Door de weigering van de verblijfsaanvraag voor meer dan drie maanden over te dragen aan de 

gemachtigde van de burgemeester is er slechts sprake van toewijzing van bevoegdheid wat volkomen 

rechtsgeldig is. 

 

De bestreden beslissing is bijgevolg terecht, door de “gemachtigde”, in opdracht van de burgemeester 

van de Stad MECHELEN genomen. 

 

Derde onderdeel : Schending van de artikelen 52 § 2, § 3 en § 4 van de Vreemdelingenwet 

 

(…) 

 

5.- Eerst moet worden opgemerkt dat verzoekster verkeerdelijk de schending van de artikelen 52 § 2, § 

3 en § 4 van de Vreemdelingenwet inroept. De toepasselijke wetsbepalingen zijn 52 § 2, § 3 en § 4 van 

het koninklijk besluit van 8 januari 1981, namelijk het Vreemdelingenbesluit.  

 

Het derde onderdeel van het eerste en enige middel is dus onontvankelijk. 

 

6.- In ondergeschikte orde, is dit onderdeel eveneens ongegrond. 

 

Verzoekster wijst er op dat het bewijs van “ten laste zijn” een feitenkwestie is, dat met alle middelen kan 

bewezen worden. Zij baseert zich hiervoor op de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie (Arrest 

Oulane, HvJ 17 februari 2005, nr. C-215/03 en Arrest Jia, HvJ 9 januari 2007, nr. C-1/05). 

 

Het arrest Jia bepaalt echter ook het volgende : 

“Om vast te stellen of de familieleden in opgaande lijn van de echtgenoot van een gemeenschaps-

onderdaan te zijnen laste komen, moet de lidstaat van ontvangst beoordelen of zij gezien hun 

economische en sociale toestand niet in staat zijn om in hun basisbehoeften te voorzien. De noodzaak 

van materiële steun moet in de lidstaat van oorsprong of van herkomst bestaan op het moment dat zij 

verzoeken om hereniging met die gemeenschapsonderdaan.” 

 

Het gaat hier dus niet om een tenlasteneming voor de toekomst die ondertekend moet worden, maar om 

een bewijs uit het nabije verleden dat het familielid ten laste is! 
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Dit principe wordt ook bevestigd door de richtsnoeren van de Commissie bij de Europese Richtlijn 

2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor 

de burgers van de Unie en hun familieleden : 

 

“Om vast te stellen of familieleden ten laste zijn, moet geval per geval worden beoordeeld of zij, gezien 

hun financiële en sociale toestand, materiële steun nodig hebben om in hun basisbehoeften te kunnen 

voorzien in het land van herkomst of het land vanwaar zij kwamen op het ogenblik dat zij verzochten om 

hereniging met de EU-burger (d.w.z. niet in het gastland waar de EU-burger verblijft).” 

 

Verzoekster heeft enkel loonfiches van haar dochter en een overlijdensakte van haar echtgenoot 

voorgelegd, deze documenten tonen echter niet aan dat verzoekster nood had aan materiële steun in 

haar land van herkomst, in casu Frankrijk. 

 

Bovendien blijkt uit het administratief dossier dat Mevrouw (H.) in Frankrijk een maandelijks inkomen 

geniet van 1070, 27 euro ! (STUK 5) 

 

Verzoekster bewijst dus op onvoldoende wijze dat zij ten laste is van haar dochter. 

 

Er kan dan ook absoluut geen schending worden vastgesteld van de artikelen 52 § 2, § 3 en § 4 van het 

Vreemdelingenbesluit. 

 

Het eerste en enige middel is niet ernstig en ongegrond.” 

 

2.3. Verzoekster antwoordt in haar repliekmemorie nog het volgende: 

 

“(…) 1° 

Verzoekster stelt vast dat verweerder in zijn memorie van antwoord enkel ingaat op de formele 

motivering. Verweerder stelt dat de bestreden beslissing de toepasselijk wetsbepaling vermeldt en een 

feitelijke motivering, nl. ‘de volgende gevraagde documenten werden niet voorgelegd: attest 

onvermogendheid, financiële stortingen / bewijzen onderhoud”. Volgens verweerder is de doelstelling 

van de Motiveringswet daarmee bereikt; 

 

Verzoekster werpt op dat, voorzover de bestreden beslissing feitelijk voorzien is van rechtsgronden en 

een summiere motivering, de beslissing nog niet automatisch voldoet aan de materiële motiverings-

vereiste; 

 

De materiële motiveringsplicht vereist dat de overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen, 

steun vinden in het administratief dossier en niet kennelijk onredelijk zijn; 

 

In casu heeft verzoekster documenten voorgelegd ter staving dat zij ten laste is van haar dochter 

(overlijdensakte echtgenoot, loonfiches dochter, OCMW-attest); 

 

Verzoekster heeft in die zin voldaan aan de verplichting volgens artikel 52 § 2 van het Vreemdelingen-

besluit, dat bepaalt welke documenten moeten voorgelegd worden: 

 

Het is verder aan de staatssecretaris voor migratie en asielbeleid om te oordelen of de voorgelegde 

documenten al dan niet voldoende zijn. Een weigeringsbeslissing vanwege de gemeente, hetwelk 

impliceert dat het dossier niet wordt doorgestuurd naar de staatssecretaris, omdat geen attest 

onvermogendheid, financiële stortingen / bewijzen onderhoud zijn voorgelegd, is kennelijk onredelijk en 

dergelijke motivering beantwoordt niet aan de materiële motiveringsvereiste voor een beslissing op 

grond van artikel 52 § 2 van het vreemdelingenbesluit; 

 

2° 

Verweerder voert in zijn memorie van antwoord verder aan dat de bestreden beslissing terecht 

genomen werd door de gemachtigde van de Burgemeester omdat het een toegewezen bevoegdheid 

betreft; 

 

Verzoekster wenst hierop nog te antwoorden dat het bevoegdheidsprobleem zich elders situeert; 

 

Verzoekster meent dat de bestreden beslissing een inhoudelijke waardering impliceert van de voorge-

legde documenten, die erop neerkomt dat verweerder geoordeeld heeft dat de voorgelegde documenten 
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niet volstaan om het ten laste zijn te bewijzen. Dergelijke inhoudelijke waardering van de voorgelegde 

documenten behoort volgens verzoekster niet tot de bevoegdheid van de gemeente, maar enkel tot de 

bevoegdheid van de staatssecretaris. Door zich in de plaats te stellen van de staatssecretaris, heeft 

verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing zijn macht overschreden;  

 

Verweerder daarentegen verantwoordt enkel de bevoegdheid van de gemachtigde van de 

Burgemeester, als handelend in opdracht van de Burgemeester;  

 

3° 

Verweerder werpt op in zijn memorie van antwoord dat het onderdeel van het middel aangaande de 

schending van de artikelen 52 §2, §3 en § 4 van “de Vreemdelingenwet” niet ontvankelijk is, omdat 

verzoekster daarin verkeerdelijk “de vreemdelingenwet” heeft vermeld, in plaats van “het 

vreemdelingenbesluit”; 

 

Verzoekster wenst hierop te antwoorden dat het in casu manifest een materiële vergissing betreft, 

aangezien de artikelen letterlijk geciteerd worden en weldegelijk de artikelen van het vreemdelingen-

besluit betreffen. Verweerder heeft zich, wat dit onderdeel van het middel betreft, ook uitvoerig 

verdedigd; 

 

Dit onderdeel van het middel is weldegelijk ontvankelijk; 

 

Dit onderdeel van het middel is ook gegrond. Uit de uiteenzetting van verweerder blijkt duidelijk dat 

verweerder inhoudelijk is ingegaan op de voorgelegde documenten, om zo te oordelen dat verzoekster 

onvoldoende bewijst dat zij ten laste is van haar dochter; 

 

Conform de artikelen 52 § 2, 3 en 4 van het vreemdelingenbesluit dient het dossier echter ter beslissing 

van de staatssecretaris te worden voorgelegd, van zodra de documenten, zoals bepaald in artikel 52 § 2 

van het vreemdelingenbesluit, werden voorgelegd;”. 

 

2.4.1. De Raad merkt op dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de 

beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische 

en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze 

motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. Er dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerende 

motief aangeeft op basis waarvan deze is genomen. Er wordt immers, met verwijzing naar 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 (hierna: het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981), uiteengezet dat verzoekster heeft nagelaten om binnen de vooropgestelde termijn de gevraagde 

documenten – met name een attest van onvermogendheid en het bewijs van financiële stortingen of van 

het feit dat zij onderhouden wordt – over te leggen en derhalve niet alle overtuigingsstukken heeft 

aangebracht die toelaten vast te stellen of zij zich in de voorwaarden bevindt om te genieten van het 

recht op verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger van de Unie. Deze motivering, 

die verzoekster op eenvoudige wijze toelaat de reglementaire bepaling en de feiten die aan de basis 

liggen van de bestreden beslissing te kennen, is pertinent en draagkrachtig. Verzoekster kan ook niet 

voorhouden de motieven die de bestreden beslissing schragen niet te kennen, nu zij deze motieven in 

haar verzoekschrift weergeeft en bekritiseert.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

2.4.2. In de mate dat verzoekster inhoudelijke kritiek uit op de motivering van de bestreden beslissing en 

betoogt dat zij wel degelijk documenten heeft voorgelegd die bewijzen dat zij ten laste is van haar 

Franse dochter, voert zij een schending aan van de materiële motiveringsplicht die dient te worden 

onderzocht in het licht van artikel 52, §§ 2 tot en met 4, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. 

Verzoekster wijst er met name op dat zij loonfiches van haar dochter, een overlijdensakte van haar 

echtgenoot en een OCMW-attest heeft voorgelegd. Zij stelt, verwijzend naar de arresten C-215/03 
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(Oulane) en C-1/05 (Jia) van het Hof van Justitie, dat het bewijs van het “ten laste zijn” een feitenkwestie 

is die met alle middelen kan bewezen worden.  

 

De Raad stelt in de eerste plaats vast dat verzoekster kan gevolgd worden in haar stelling dat de 

verwijzing naar artikel 52, §§ 2 tot en met 4, van de Vreemdelingenwet een materiële vergissing is, nu 

uit de uiteenzetting van haar middel duidelijk blijkt dat zij een schending wenst aan te voeren van artikel 

52, §§ 2 tot en met 4, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981.  

 

Verder wijst de Raad erop dat uit een gezamenlijke lezing van de bepalingen van artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 4°, en § 4, van de Vreemdelingenwet volgt dat verzoekster een verblijfsrecht als bloedverwant 

in de opgaande lijn van een Franse onderdane kan laten gelden indien zij ten laste is van deze Franse 

onderdane en zich bij haar voegt of haar begeleidt. 

 

Het komt toe aan de vreemdeling die van oordeel is dat hij op basis van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, 

en § 4, van de Vreemdelingenwet over een verblijfsrecht beschikt om aan te tonen dat hij voldoet aan de 

voorwaarden die voortvloeien uit voormelde wetsbepaling.  

 

Artikel 50, § 2, 6°, d), van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 voorziet dat bloedverwanten in 

opgaande lijn het bewijs dienen te leveren dat zij ten laste zijn van de burger van de Unie die zij wensen 

te vervoegen of begeleiden. 

 

Artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 stelt verder: 

 

“§ 1.- Het familielid dat zelf geen burger van de Unie is, dat zijn bloed- of aanverwantschap of partner-

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

aanvragen door middel van de bijlage 19ter. 

(…) 

§ 2.- 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. 

§ 3.- 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. 

§ 4.- Indien het familielid alle vereiste documenten heeft overgemaakt, maakt het gemeentebestuur de 

aanvraag over aan de gemachtigde van de minister. (…)” 

 

Op grond van artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 dient het gemeentebestuur der-

halve een verblijfsaanvraag te weigeren indien de aanvrager binnen de drie maanden na de aanvraag 

geen bewijs overmaakt dat hij ten laste is van de persoon die hij begeleidt of vervoegt. 

 

Verzoekster betoogt dat de door haar overgemaakte loonfiches van haar dochter, overlijdensakte van 

haar echtgenoot en attest van het OCMW bewijzen uitmaken die aantonen dat zij ten laste is van haar 

Franse dochter. 

 

De Raad stelt evenwel vast dat het niet kennelijk onredelijk is om deze door verzoekster voorgelegde 

documenten niet te beschouwen als zijnde documenten die aantonen dat zij ten laste is van haar Franse 

dochter. Documenten die het bewijs leveren van het ‘ten laste zijn’ zijn immers documenten die de 

bevoegde overheid in de mogelijkheid stellen om te verifiëren of de aanvrager de materiële onder-

steuning van het familielid nodig heeft teneinde in zijn basisbehoeften te kunnen voorzien in zijn land 

van herkomst (ter vergelijking kan worden verwezen naar de interpretatie van het begrip ten laste in het 

gemeenschapsrecht: HvJ 9 januari 2007, C-1/05).  

 

Het gegeven dat haar dochter een inkomen uit arbeid heeft en dat haar echtgenoot is overleden laat 

evenwel niet toe te bepalen of verzoekster niet zelf in haar levensonderhoud kon voorzien in haar land 

van herkomst of dat zij in een situatie van reële afhankelijkheid verkeerde. Een attest van het OCMW 

dat verzoekster geen sociale bijstand geniet, kan evenmin worden beschouwd als een document dat 

kan aantonen dat verzoekster voor haar levensonderhoud afhangt van haar dochter. Verweerder kon 

derhalve oordelen dat niet alle vereiste bewijsdocumenten werden overgemaakt. 
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Aangezien verzoekster in het kader van haar aanvraag tot een verblijf van meer dan drie maanden geen 

bewijzen heeft aangebracht dat zij ten laste is van haar Franse dochter, kon de burgemeester van de 

stad Mechelen de verblijfsaanvraag weigeren door middel van de afgifte van een bijlage 20 en diende hij 

de aanvraag niet over te maken aan de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid.  

 

De Raad wijst er verder op dat het niet kennelijk onredelijk is indien de gemachtigde van de burge-

meester van de stad Mechelen de bewijsstukken die kunnen voorgelegd worden om de wettelijke 

voorwaarde van het ‘ten laste zijn’ aan te tonen poogt te verduidelijken en derhalve preciseert dat 

verzoekster naliet bewijzen aan te brengen dat in het verleden stortingen te haren gunste zijn gebeurd 

door haar Franse dochter of andere bewijzen dat zij werd onderhouden door haar dochter en dat zij in 

haar land van herkomst onvermogend is. De gemachtigde van de burgemeester van de stad Mechelen 

geeft aldus slechts een redelijke invulling aan de voorwaarde die door de wetgever is vooropgesteld. 

 

Verzoekster betoogt verder nog dat verweerder zijn bevoegdheid heeft overschreden, nu hij zich in de 

plaats van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft gesteld. Zij licht toe dat “de bestreden 

beslissing een inhoudelijke waardering impliceert van de voorgelegde documenten, die erop neerkomt 

dat verweerder geoordeeld heeft dat de voorgelegde documenten niet volstaan om het ten laste zijn te 

bewijzen.”  

 

De Raad wijst erop dat verzoekster terecht aangeeft dat verweerder niet bevoegd is om een standpunt 

in te nemen omtrent de vraag of zij voldoet aan de in de wet voorziene voorwaarden om tot een verblijf 

als familielid van een Unieburger toegelaten te worden, doch slechts kan vaststellen of zij de vereiste 

stukken heeft aangebracht die toelaten te beoordelen of zij aan deze voorwaarden voldoet. Deze 

beperking van de bevoegdheid van verweerder vloeit voort uit artikel  52, § 3, van het koninklijk besluit 

van 8 oktober 1981, bepaling waarnaar in de bestreden beslissing expliciet wordt verwezen. Pas nadat 

de vereiste overtuigingsstukken werden overgemaakt kan op basis van een inhoudelijke beoordeling 

van deze stukken besloten worden of de aanvrager voldoet aan de wettelijke vereisten. Deze 

beoordeling behoort, overeenkomstig artikel 52, § 4, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, tot de 

bevoegdheid van de bevoegde minister of diens gemachtigde. In casu dient evenwel te worden 

vastgesteld dat verweerder geenszins de aan hem in artikel 52, § 3, van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 toegewezen bevoegdheid heeft overschreden, omdat in de bestreden beslissing slechts 

wordt gesteld dat verzoekster niet alle vereiste documenten heeft voorgelegd die kunnen aantonen dat 

zij zich in de voorwaarden bevindt om van een verblijfsrecht te genieten. Verweerder beperkte er zich 

dan ook toe om na te gaan of er voldoende en bewijskrachtige stukken werden neergelegd om het 

bevoegde bestuur vervolgens toe te laten te oordelen of de verblijfsaanvraag kan ingewilligd worden. 

Verzoekster toont bijgevolg niet aan dat er in casu sprake is van machtsoverschrijding in hoofde van 

verweerder. 

 

Verzoekster toont met haar uiteenzetting noch een schending van de materiële motiveringsplicht of van 

artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 noch enige vorm van machtsoverschrijding aan. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan 

leiden aangevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig november tweeduizend en 

tien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


