
  

 

 

RvV  X- Pagina 1 van 5 

 
 

 nr. 56 271 van 18 februari 2011 

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 WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Zuid-Afrikaanse nationaliteit te zijn, op 

15 oktober 2010 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 6 september 2010 met als 

opschrift “machtiging tot voorlopig verblijf” waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen zonder voorwerp wordt verklaard.  

 

Gezien titel Ibis, 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 10 januari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 februari 

2011. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DOUTREPONT, die loco advocaat G. DE KERCHOVE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE VYVER, die loco advocaten E. 

MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster en haar zoon kwamen op 14 september 2008, voorzien van een paspoort met geldig 

visum type C, België binnen. Zij werden in het bezit gesteld van een A-kaart, waarvan de geldigheids-

duur verstreek op 29 augustus 2009. 

 

1.2. Verzoeksters zoon, (D. J. G.), werd op 30 april 2010 erkend als staatsburger van het Verenigd 

Koninkrijk. 
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1.3. Bij brief gedateerd op 25 juni 2010 diende verzoekster, in functie van haar zoon, een “aanvraag tot 

familiale hereniging op grond van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet” in bij de burgemeester van de 

gemeente Huldenberg. 

 

1.4. Op 6 september 2010 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, in 

antwoord op voormelde aanvraag, volgende beslissing: 

 

“MACHTIGING TOT VOORLOPIG VERBLIJF 

 

De aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf, ingediend op 25/06/2010 bij de burgemeester van 

Huldenberg door (S. M.), (…), onderdaan van Zuid-Afrika/Rep./, (…), in toepassing van artikel 9 bis van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen, wordt zonder voorwerp verklaard.  

 

Motivering : 

De aanvraag ingediend op 25.06.2010 op basis van art.40 bis, werd ingediend in functie van een kind 

dat geen geldige verblijfsvergunning meer heeft. Dit is niet mogelijk.” 

 

Deze beslissing, die verzoekster op 20 september 2010 ter kennis gebracht werd, is de thans bestreden 

beslissing. 

 

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 

 

3.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van artikel 62 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) en 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).  

 

Zij licht het middel als volgt toe:  

 

“Doordat 

 

De tegenpartij niet duidelijk aantoont welke de inhoud van de bestreden beslissing is, gezien: 

 

o de beslissing « Machtiging tot voorlopig verblijf» betiteld is; 

o de beslissing het eerst heeft over een aanvraag om machtiging tot voorlopig verblijf, die in toepassing 

van artikel 9bis ingediend is; 

o de motivering van de beslissing uiteindelijk op artikel 40 bis beroep doet. 

 

Terwijl 

 

1. Teneinde aan de wens van de wetgever te beantwoorden, moet de administratieve beslissing 

gemotiveerd zijn, overeenkomstig de vereisten van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van artikels 

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt zo: 

 

«De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed» 

 

Artikel 2 van de wet van 1991 tot principe verheft dat elke administratieve beslissing met individuele 

draagwijdte met een uitdrukkelijk motivering moet worden omkleed. 

 

Uiteindelijk schrijft artikel 3 van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen voor dat 
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«De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan 

de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.» 

 

2. Het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is aan de belanghebbende de motieven die een 

beslissing die hem betreft in rechte en in feite gronden, te doen kennen. 

Zo heeft de Raad van State kunnen beslissen dat: 

 

«Overwegende dat [...] de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen tot doel heeft betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te 

verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de 

middelen die het recht hem verschaft » 

 

3. Deze motiveringsplicht is in casu duidelijk niet gerespecteerd, gezien verzoekster uit de beslissing 

kan afleiden: 

 

o Ofwel dat ze gemachtigd is tot een voorlopig verblijf (van welke duur?), op basis van de «titel» van de 

bestreden beslissing; 

o Ofwel dat haar aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op basis van art. 9bis (4
de

 lijn van de 

bestreden beslissing) of op basis van art. 40 bis (7
de

 lijn van de bestreden beslissing) zonder voorwerp 

werd verklaard. 

 

Verzoekster kan dus geen inzicht hebben in de motieven van de beslissing en is dus niet in staat correct 

ingelicht te zijn over het nut om de bestreden beslissing aan te vechten en, indien nodig, over de 

mogelijke rechtsmiddelen die ze zou kunnen aanhalen. 

 

Huidig verzoekschrift is dus ten conservatoire titel ingediend, voor het geval uw Raad zou beslissen, 

quod non, dat de bestreden beslissing de aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend door 

verzoekster, zonder voorwerp verklaard. 

 

Als integendeel moet worden beschouwd dat de bestreden beslissing verzoekster machtigt tot het 

verblijf op het grondgebied, dan moet voornoemde beslissing ook nietig worden verklaard opdat 

verwerende partij een nieuwe, duidelijke beslissing neemt.” 

 

3.2. Verweerder antwoordt in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“Verwerende partij heeft in eerste instantie de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing 

ondubbelzinnig een antwoord is op het schrijven van verzoeksters raadsman d.d. 25 juni 2010. Dit blijkt 

afdoende uit de motivering van de bestreden beslissing zelf en, voor zoveel als nodig, uit de 

begeleidende brief. 

 

De bestreden beslissing legt klaar en duidelijk uit waarom een toepassing van art. 40bis van de wet van 

15 december 1980 niet mogelijk is: de verblijfsvergunning van de persoon (haar zoon) op basis waarvan 

verzoekster een aanvraag van de verblijfskaart van een burger van de Unie doet, is vervallen (reeds 

sedert 29 augustus 2009). 

 

Er zijn afdoende elementen aanwezig in de bestreden beslissing die toelaten de motieven van de 

beslissing te kennen. 

 

De vraag om machtiging tot verblijf, die in het schrijven d.d. 25 juni 2010, ondubbelzinnig naar voor komt 

(zie feitenrelaas), moet zonder voorwerp verklaard worden, bij gebreke aan een familielid van een 

burger van de Unie met geldige verblijfsvergunning.” 

 

3.3. In haar repliekmemorie stelt verzoekster te volharden in het middel. 

 

3.4. Uit de thans bestreden beslissing kan worden afgeleid dat verweerder, zoals hij ook aangeeft in het 

feitenoverzicht opgenomen in de nota met opmerkingen, de door verzoekster bij brief gedateerd op 25 

juni 2010 ingediende “aanvraag tot familiale hereniging op grond van artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet” heeft geïnterpreteerd als een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Verweerder haalt hiertoe onder meer aan dat verzoekster in 

voormeld schrijven uitdrukkelijk verzocht om te worden “gemachtigd” tot een verblijf in België. 

Verweerder kan worden gevolgd in deze redenering, te meer nu niet blijkt dat verzoekster zich heeft 
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aangemeld bij de administratieve diensten van de gemeente Huldenberg om, overeenkomstig 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, een verblijfskaart als familielid van een onderdaan van 

de Europese Unie aan te vragen door middel van de bijlage 19ter. 

 

De Raad stelt verder vast dat hoewel de bestreden beslissing “machtiging tot voorlopig verblijf” als 

opschrift heeft, uit de inhoud van de bestreden beslissing blijkt dat geen dergelijke machtiging wordt 

toegestaan. De betiteling en de inhoud van de bestreden beslissing zijn derhalve niet op elkaar 

afgestemd. 

 

Daarnaast moet worden opgemerkt dat verweerder de aanvraag om machtiging tot verblijf van 

verzoekster “zonder voorwerp” verklaart, doch dat de motivering die hij hiertoe verstrekt niet toelaat te 

begrijpen waarop deze aanvraag zonder voorwerp zou zijn. De motivering die in de bestreden beslissing 

is opgenomen laat immers enkel toe kennis te krijgen van de reden waarom verzoekster niet wordt 

“toegelaten” tot een verblijf als familielid van een burger van de Unie. Het feit dat een vreemdeling niet 

van rechtswege tot een verblijf werd toegelaten laat evenwel niet automatisch toe om te besluiten dat 

aan deze vreemdeling geen “machtiging” kan worden toegekend en dat zijn aanvraag hiertoe “zonder 

voorwerp” is. 

 

Verweerder erkent, zoals reeds gesteld, dat hij het schrijven van verzoekster heeft behandeld als een 

aanvraag die in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd ingediend. Hij heeft echter 

geen motivering voorzien die toelaat vast te stellen dat hij de aanvraag van verzoekster aan artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet heeft getoetst en die de mogelijkheid biedt te begrijpen waarom hij 

geoordeeld heeft dat de aanvraag van verzoekster om tot een verblijf gemachtigd te worden – rekening 

houdende met de vereisten die gesteld worden in voormelde wetsbepaling – hetzij onontvankelijk, hetzij 

ongegrond was. Verweerder spreekt zichzelf bovendien tegen door in de bestreden beslissing aan te 

geven dat de aanvraag “in toepassing van artikel 9 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen” werd 

ingediend en vervolgens te stellen dat hij de aanvraag weigert in te willigen omdat deze “op basis van 

artikel 40 bis” is ingediend en dit “niet mogelijk (is).”  

 

De stelling van verweerder, dat de bestreden beslissing ondubbelzinnig een antwoord is op het schrijven 

van verzoeksters raadsman van 25 juni 2010 en dat er afdoende elementen aanwezig zijn in de 

bestreden beslissing die toelaten de motieven van de beslissing te kennen, kan gelet op voormelde 

vaststellingen niet overtuigen. De verwijzing van verweerder naar een “begeleidende brief” is voorts niet 

dienstig, nu uit dit schrijven evenmin een motivering die toelaat te begrijpen waarom de aanvraag van 

verzoekster om tot een verblijf gemachtigd te worden niet werd ingewilligd kan worden afgeleid.  

 

De Raad besluit dan ook dat de motivering van de bestreden beslissing verzoekster niet toelaat om te 

begrijpen welke beslissing verweerder heeft genomen en op welke gronden. De bestreden beslissing en 

de in deze beslissing opgenomen overwegingen zijn immers totaal niet op elkaar afgestemd en de 

voorziene motivering is geenszins pertinent. Verzoekster kan dan ook gevolgd worden waar zij, in haar 

eerste middel, betoogt dat de motivering van de haar betekende beslissing niet draagkrachtig is en dat 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen geschonden werden. 

 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Aangezien het eerste middel tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leidt, is er geen nood-

zaak tot onderzoek van het tweede middel. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 6 

september 2010 met als opschrift “machtiging tot voorlopig verblijf” waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen zonder voorwerp wordt 

verklaard, wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien februari tweeduizend en elf door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter, 

  rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


