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 nr. 52 587 van 7 december 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 VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

22 september 2010 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 19 augustus 2010 tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden zonder 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 26 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 november 2010. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BELLO, die loco advocaat P. VAN EECKHAUT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 23 maart 2010 dient de verzoekende partij een aanvraag van de verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie (bijlage 19ter) in als echtgenote.  

 

1.2 Op 19 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, die op 23 augustus 2010 

aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht. Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motieven luiden als volgt: 

 

“(…) In uitvoering van artikel 52, §4, vijfde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de  verwijdering van vreemdelingen, wordt 
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de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, aangevraagd op 23.03.2010 door (…), 

geweigerd. 

 

 

Reden van de beslissing: 

 

 □ Betrokkene voldoet niet langer aan de voorwaarden om te genieten van het recht van 

verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger van de Unie: 

 

Uit de overlijdensakte van de stad Antwerpen blijkt dat betrokkene haar echtgenoot, in 

functie van wie de aanvraag gezinshereniging gebeurde, overleden is op 18.08.2010. 

 

Het recht op verblijf wordt bijgevolg geweigerd aan betrokkene. (…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van “onder meer” artikel 

42sexies 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). 

 

Ter adstruering van het eerste middel zet de verzoekende partij in haar verzoekschrift het volgende 

uiteen 

 

“Verzoekster beroept zich op de schending van onder meer artikel 42 sexies van de Wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen.  

 

Familieleden van een EU-burger die overlijdt verliezen hun verblijfsrecht niet indien aan verschillende 

cumulatieve voorwaarden wordt voldaan.   

 

Verzoekster is een familielid van een EU-burger die overlijdt en dient derhalve haar verblijfsrecht niet te 

verliezen aangezien ze minstens één jaar in België verbleef als familielid.  

 

Daarnaast is verzoekster werknemer in België, hetgeen wordt gestaafd door de nodige bewijsstukken.  

 

Zij beschikt over voldoende bestaansmiddelen voor zichzelf om te voorkomen dat zij zou ten laste vallen 

van het sociale bijstandsstelsel in België (zie kopie recente loonsfiches, stukken 8-9. Zij beschikt over 

een ziekteverzekering (zie kopie SIS-kaart stuk 10)  

 

Tenslotte maakt ze nog deel uit van een familie waarvan verschillende personen voldoen aan deze 

voorwaarden (zie hoger).  

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.  

 

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

verlaten dient aldus te worden nietig verklaard.” 

 

In haar repliekmemorie voegt zij hieraan nog het volgende toe: 

 

“(…) 

 

Verzoekster is een familielid van een EU-burger die overlijdt en dient derhalve haar verblijfsrecht niet te 

verliezen aangezien ze minstens één jaar in België verbleef als familielid. 

 

(…) 

 

Verwerende partij verwijst naar artikel 42sexies van voornoemde wet van 15 december 1980.  

 

In afwijking op artikel 42quinquies wordt het duurzaam recht op verblijf alvorens de ononderbroken 

periode van drie jaar verblijf verstreken is, toegekend aan onder meer de volgende categorie van 

werknemers of zelfstandigen, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 1.  
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De werknemer of zelfstandige die zijn werkzaamheid staakt als gevolg van blijvende 

arbeidsongeschiktheid, mits zijn echtgenoot of partner bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1, een 

Belgische onderdaan is. Dit geldt tevens voor de familieleden van de in § 1 bedoelde burger van de 

Unie en verkrijgen hierdoor eveneens een duurzaam recht op verblijf.  

 

Wanneer de in artikel 40, § 4, eerste lid, 1, bedoelde werknemer of zelfstandige overlijdt in de loop van 

zijn beroepsleven voordat hij op grond van § 1 het recht op duurzaam verblijf verkregen heeft, 

verwerven de familieleden die bij hem in het Rijk verblijven een duurzaam recht op verblijf indien hetzij 

de werknemer of zelfstandige op het tijdstip van overlijden gedurende twee jaar ononderbroken in het 

Rijk verbleven heeft. 

 

Verzoekster stelt dat zij derhalve gerechtigd is hier te blijven aangezien haar overleden echtgenoot aan 

de gestelde voorwaarden voldeed.  

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.  

 

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

verlaten dient aldus te worden nietig verklaard.” 

 

2.1 De Raad wijst er in de eerste plaats op dat, in de mate dat de verzoekende partij door te stellen dat 

zij “onder meer” de schending aanvoert van artikel 42sexies van de Vreemdelingenwet wenst te 

impliceren dat uit de uiteenzetting van haar eerste middel nog andere schendingen kunnen gedistilleerd 

worden, het niet aan hem is om zulks te doen en daarentegen de verzoekende partij zelf, om een 

ontvankelijk middel aan te voeren, voldoende duidelijk dient aan te geven welke rechtsregel of welk 

rechtsbeginsel zij door de bestreden beslissing geschonden acht en op welke wijze de bestreden 

beslissing deze rechtsregel of dit rechtsbeginsel schendt (cf. RvS 2 maart 2007, nr. 168 403; RvS 8 

januari 2007, nr. 166 392; RvS 29 november 2006, nr.165 291). Het eerste middel wordt dan ook louter 

met betrekking tot artikel 42sexies van de Vreemdelingenwet onderzocht. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in de uiteenzetting van haar eerste middel aangeeft dat de 

familieleden van een EU-burger die overlijdt hun verblijfsrecht niet verliezen indien aan verschillende 

cumulatieve voorwaarden wordt voldaan, waarna zij ingaat op verschillende voorwaarden, waarbij de 

Raad opmerkt dat zij nalaat aan te geven op welke bepaling zij zich precies steunt en wat zij met het 

vermelden van deze verschillende voorwaarden precies aanvoert of tracht aan te tonen. In haar 

repliekmemorie gaat zij weliswaar dieper in op artikel 42sexies van de Vreemdelingenwet, maar gelet op 

het feit dat zij nalaat aan te tonen dat deze nadere uiteenzetting de openbare orde raakt en niet kon 

worden ontwikkeld in haar inleidend verzoekschrift, waarin zij nochtans aangeeft haar eerste middel te 

steunen op voornoemd artikel 42sexies, is deze voor het eerst in de repliekmemorie toegevoegde 

nadere uiteenzetting onontvankelijk (cf. RvS 9 oktober 2003, nr. 124 062). 

 

Met betrekking tot het verliezen van het verblijfsrecht dient erop gewezen te worden dat de verzoekende 

partij haar verblijfsrecht op grond van de bestreden beslissing niet verloren heeft, gelet op het feit dat de 

bestreden beslissing het antwoord is op een aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie (bijlage 19ter) en zodoende een weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

(bijlage 20) betreft en geen beëindiging van het verblijfsrecht (bijlage 21). De uiteenzetting van de 

verzoekende partij met betrekking tot het verliezen van haar verblijfsrecht mist dan ook feitelijke 

grondslag. 

 

Voor het overige wijst de Raad erop dat artikel 42sexies van de Vreemdelingenwet in casu niet ter zake 

doet, daar dit artikel de aanvraag van het duurzaam verblijf door de burger van de Unie en zijn 

familieleden betreft, hetgeen overeenkomstig de artikelen 55 en 56 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 Vreemdelingenbesluit) via de bijlage 22 dient te gebeuren, terwijl het in 

voorliggend geval een aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie 

betreft, via de bijlage 19ter. De verzoekende partij kan zich dan ook niet dienstig op voornoemd artikel 

42sexies beroepen en het aanvoeren van een schending van artikel 42sexies van de Vreemdelingenwet 

mist juridische grondslag. 

 

Het eerste middel mist, in de mate dat het ontvankelijk is, alle grondslag. 
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2.2 In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van “de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur en van de motivatieplicht dit alles ingevolge manifeste beoordelingsfouten”. 

 

Ter adstruering van het tweede middel zet de verzoekende partij in haar verzoekschrift het volgende 

uiteen: 

 

“Schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en van de motivatieplicht dit alles 

ingevolge manifeste beoordelingsfouten.  

 

Verzoekster stelt dat de beslissing d.d. 19/08/2010 van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid 

niet conform de beginselen van behoorlijk bestuur zijn en dat niet voldoende werd gemotiveerd waarom 

de beslissing werd genomen.  

 

Verzoekster stelt vast dat niet werd nagegaan of zij voldeed aan de voorwaarden om alsnog een verblijf 

voor meer dan drie maanden te bekomen op grond van haar verblijf van meer dan één jaar als familielid 

van een EU burger, haar vast werk, haar bestaansmogelijkheden, haar ziekteverzekering en het 

gegeven dat zij hier over een erg ruime familie beschikt.  

 

Dat dit middel bijgevolg ernstig is.” 

 

In haar repliekmemorie herneemt de verzoekende partij hetgeen zij gesteld heeft in haar verzoekschrift. 

 

2.2 Daar waar de verzoekende partij in de aanhef van haar tweede middel in het algemeen verwijst naar 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, stelt de Raad vast dat zij niet aangeeft welke algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur zij precies geschonden acht. In deze mate is het middel derhalve niet 

ontvankelijk. Zoals in het kader van het eerste middel reeds gesteld, vereist de uiteenzetting van een 

rechtsmiddel immers dat zowel de geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt 

aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling 

werd geschonden (RvS 2 maart 2007, nr. 168 403; RvS 8 januari 2007, nr. 166 392; RvS 29 november 

2006, nr.165 291).  

 

Aangaande de opgeworpen schending van de “motivatieplicht (…) ingevolge manifeste 

beoordelingsfouten” stelt de Raad vast dat de verzoekende partij aanvoert dat niet voldoende werd 

gemotiveerd waarom de beslissing werd genomen en dat niet werd nagegaan of zij voldeed aan de 

voorwaarden om alsnog een verblijf voor meer dan drie maanden te bekomen op grond van haar verblijf 

van meer dan één jaar als familielid van een EU-burger, haar vast werk, haar bestaansmogelijkheden, 

haar ziekteverzekering en het gegeven dat zij hier over een erg ruime familie beschikt. 

 

De Raad wijst erop dat de motiveringsplicht tot doel heeft de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

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

beschikt. De overheid is ertoe verplicht in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen 

die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" 

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

genomen beslissing. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164 171 en RvS 27 juni 2007, nr. 172 821). 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot het 

weigeren van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

besloten. 
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In de motivering van de bestreden beslissing wordt aangegeven dat zij is genomen in uitvoering van 

artikel 52, § 4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit en in de motivering wordt verwezen naar het feit 

dat niet voldaan is aan de voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden als familielid van een burger van de Unie, gezien uit de overlijdensakte van de stad Antwerpen 

blijkt dat de echtgenoot van de verzoekende partij, in functie van wie de aanvraag gezinshereniging 

gebeurde, overleden is op 18 augustus 2010. 

 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat de verzoekende partij niet duidelijk maakt op welk punt deze 

motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de 

bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en zij bijgevolg de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het tweede middel vanuit dat oogpunt 

wordt onderzocht. 

 

Daarbij dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet tot 

de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling met betrekking tot het al dan niet weigeren van 

het verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten in de plaats te 

stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht 

enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag van de verblijfskaart is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 23 maart 2010 middels een bijlage 19ter 

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie heeft aangevraagd als echtgenote. De 

Raad stelt vervolgens vast dat uit het administratief dossier blijkt dat haar echtgenoot, de burger van de 

Unie, op 18 augustus 2010 is overleden. Overeenkomstig artikel 40bis, § 2, 1° van de 

Vreemdelingenwet wordt (voor het in casu relevante geval) slechts de echtgenoot die de burger van de 

Unie begeleidt of zich bij hem voegt, als familielid van de burger van de Unie beschouwd, terwijl de 

verzoekende partij, door het overlijden van de burger van de Unie in functie van wie zij haar 

verblijfskaart heeft aangevraagd, haar hoedanigheid als echtgenote en aldus van familielid van een 

burger van de Unie, heeft verloren. De gegevens vermeld in de bestreden beslissing beantwoorden aan 

de gegevens uit het administratief dossier en na te hebben vastgesteld dat de echtgenoot van de 

verzoekende partij, in functie van wie zij haar aanvraag had ingediend, overleden is, besluit de 

bestreden beslissing bijgevolg het recht op verblijf te weigeren aan de verzoekende partij. De 

verzoekende partij maakt met haar betoog niet aannemelijk dat onvoldoende gemotiveerd zou zijn 

waarom de bestreden beslissing werd genomen en dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

manifeste beoordelingsfouten zou hebben gemaakt, waarbij de Raad opmerkt dat de verzoekende partij 

hoedanook niet aangeeft waarin deze fouten precies zouden liggen. 

 

Daar waar de verzoekende partij stelt dat niet werd nagegaan of zij voldeed aan de voorwaarden om 

alsnog een verblijf voor meer dan drie maanden te bekomen op grond van haar verblijf van meer dan 

één jaar als familielid van een EU burger, haar vast werk, haar bestaansmogelijkheden, haar 

ziekteverzekering en het gegeven dat zij hier over een erg ruime familie beschikt, wijst de Raad, in de 

mate dat de verzoekende partij met dit onderdeel van het tweede middel beoogt aan te voeren dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris ambtshalve had moeten nagaan of zij eventueel op een andere 

grond dan als echtgenote van een burger van de Unie een verblijf van meer dan drie maanden had 

kunnen bekomen, op het volgende. De verzoekende partij heeft een aanvraag van een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie als echtgenote ingediend en de gemachtigde van de 

staatssecretaris heeft met de bestreden beslissing op deze aanvraag geantwoord en geoordeeld dat de 

verzoekende partij niet aan de voorwaarden voldoet om deze verblijfskaart te verkrijgen, gelet op het feit 

dat de burger van de Unie in functie van wie zij haar aanvraag deed, overleden is. Het is aan de 

verzoekende partij zelf en niet aan de gemachtigde van de staatssecretaris om na te gaan of zij 

eventueel op een andere grond een verblijf van meer dan drie maanden kan bekomen en daartoe de 

desbetreffende aanvraag in te dienen. De verzoekende partij maakt ook met dit onderdeel van haar 

betoog dan ook niet aannemelijk dat de materiële motiveringsplicht ingevolge manifeste 

beoordelingsfouten, waarbij de Raad nogmaals opmerkt dat zij nalaat aan te geven waarin deze fouten 

precies zouden bestaan, geschonden is. 
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Gelet op het voorgaande maakt de verzoekende partij in haar tweede middel derhalve op generlei wijze 

aannemelijk dat de motivering van de bestreden beslissing niet afdoende zou zijn en de gemachtigde 

van de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de door hem in de bestreden beslissing gedane 

vaststellingen kon komen. Het feit dat de verzoekende partij het niet eens is met de gevolgtrekkingen 

van de gemachtigde van de staatssecretaris volstaat niet om de motieven te weerleggen. De 

gemachtigde van de staatssecretaris is in casu alle pertinente gegevens nagegaan die hij noodzakelijk 

acht om zijn beslissing te kunnen nemen. De bestreden beslissing steunt op ter zake dienende, 

deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. De door verzoekende partij aangevoerde grieven maken 

geenszins aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris niet in alle redelijkheid tot de 

bestreden beslissing is gekomen. Een schending van de materiële motiveringsplicht ingevolge 

manifeste beoordelingsfouten wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het tweede middel is, in de mate dat het ontvankelijk 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 zeven december tweeduizend en tien door: 

 

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS Ch. BAMPS 

 


