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 nr. 64 483 van 7 juli 2011 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de stad Eeklo vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 19 april 2011 heeft 

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

burgemeester van de stad Eeklo van 29 maart 2011 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 21 april 2011 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 juni 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 juni 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. TIELEMAN, die loco advocaat J. CALLEWAERT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat D. VAN DER BEKEN, 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 29 oktober 2010 diende verzoekster een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie, dit in functie van haar Belgische dochter en schoonzoon. 

 

1.2. Op 29 maart 2011 nam de gemachtigde van de burgemeester van de stad Eeklo een beslissing tot 

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

beslissing werd verzoekster betekend op dezelfde dag.  

 

Dit is thans de bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 
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“In uitvoering van artikel 52, § 3 (1) van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

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 Unie (1), aangevraagd op 

29.10.1981 door (R. A.) (naam en voornamen) 

geboren te (…), op (in) (…) 

van Iraanse nationaliteit, geweigerd. 

 

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

 

Reden van de beslissing (2): 

 

Heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat 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: stortingen in het verleden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een tweede middel werpt verzoekster de schending op van 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 Vreemdelingenbesluit). 

 

Verzoekster betoogt na het citeren van het betrokken artikel als volgt: 

 

“Het behoort het gemeentebestuur toe om de aanvraag te weigeren indien het dossier niet volledig is. 

In casu was het dossier volledig, er werden immers bewijzen aangebracht van stortingen in het 

verleden, en dus van het feit dat verzoekster ten laste is van haar dochter en schoonzoon. 

De Dienst Vreemdelingenzaken kan enkel menen dat de documenten niet bewijzen dat er een effectieve 

tenlasteneming is doch kan niet inroepen dat de gevraagde documenten niet werden neergelegd. Ze 

werden immers wel neergelegd maar bovendien is de bevoegde overheid die moet weigeren omwille 

van het niet neerleggen van documenten de gemeente en niet de dienst vreemdelingenzaken. In casu 

heeft de gemeente niet geweigerd aangezien de documenten wel werden neergelegd.” 

  

2.2. Verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen, na het citeren van het 

betrokken artikel: 

 

“Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat het verblijfsrecht aan verzoekster werd geweigerd omdat 

zij niet de vereiste documenten heeft voorgelegd om te bewijzen dat zij ten laste is/was van de 

referentiepersoon. In het administratief dossier bevindt zich enkel een rekeninguittreksel waaruit blijkt 

dat een overschrijving naar het buitenland werd verricht op 9.4.2008 t.b.v. 165,73 EUR. 

Los van het feit dat hiermee niet wordt bewezen dat dit een storting op naam van verzoekster is, 

volstaat een rekeninguittreksel uiteraard niet. Verzoekster toont niet aan dat artikel 52§3 voormeld werd 

geschonden. Haar tweede middel kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3. Artikel 52 van het Vreemdelingenbesluit luidt als volgt:  

 

“§ 1. 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. 

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.(…) 

 § 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. (…) 
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§ 4. 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 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.”  

 

2.4. Zoals verzoekster terecht stelt blijkt uit het gestelde in artikel 52, §§3 en 4, van het Vreemdelingen-

besluit dat de autonome beslissingsbevoegdheid van het gemeentebestuur in deze enkel het geval 

betreft waarbij de aanvrager van een verblijfskaart als familielid van een Unieburger c.q. Belgische 

onderdaan niet alle vereiste bewijsdocumenten heeft overgelegd en dat het uitsluitend de Dienst 

Vreemdelingenzaken toekomt om neergelegde documenten te beoordelen.  

 

2.5. Uit het administratief dossier overgemaakt door de verwerende partij blijkt dat verzoekster gevraagd 

werd om binnen de drie maanden en ten laatste op 29 januari 2011 onder meer bewijzen van stortingen 

in het verleden over te maken. Uit hetzelfde administratief dossier blijkt tevens dat verzoekster ter 

ondersteuning van  haar in punt 1.1. bedoelde aanvraag een rekeninguittreksel van 12 april 2008 van 

haar Belgische schoonzoon heeft overgemaakt waarop vermeld staat: “10-04 047 overschrijving 

buitenland 09-04 165,73”. Uit hetzelfde administratief dossier blijkt dat de verwerende partij op 1 februari 

2011 de door verzoekster overgemaakte documenten naar de Dienst Vreemdelingenzaken faxte, waar-

bij ze onder meer als commentaar gaf: “Bewijs van storting 165, 73 euro in verleden (12.4.2008)/andere 

geldelijke steun werd meegegeven met de familie.” 

 

2.6. Uit het administratief dossier van de verwerende partij blijkt dus dat verzoekster elementen heeft 

overgemaakt ten bewijze van het feit dat ze begunstigde van “stortingen in het verleden” was. 

Verzoekster kan dan ook gevolgd worden in haar betoog dat “De Dienst Vreemdelingenzaken kan enkel 

menen dat de documenten niet bewijzen dat er een effectieve tenlasteneming is.” De verwerende partij 

heeft haar beslissingsbevoegdheid overschreden door, hoewel er elementen werden overgemaakt ten 

bewijze van “stortingen in het verleden” en zij conform het gestelde in punt 2.5 ook uitdrukkelijk meldde 

aan de Dienst Vreemdelingenzaken dat verzoekster elementen had overgemaakt, toch de aanvraag te 

weigeren.  

 

2.7.Waar verwerende partij valt over het feit dat verzoekster slechts één rekeninguittreksel heeft overge-

maakt en dat “hiermee niet bewezen wordt dat dit een storting op naam van verzoekster is”, dient de 

Raad enerzijds op te merken dat dit een aposteriori-beoordeling betreft die de Dienst Vreemdelingen-

zaken had dienen op te nemen in een door hem te treffen beslissing conform het gestelde in artikel 52, 

§4, van het Vreemdelingenbesluit. Anderzijds wijst de Raad erop dat noch de wet van 15 december 

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

vreemdelingen noch het Vreemdelingenbesluit bepalen dat de aanvraagster meer dan één stuk moet 

neerleggen ten bewijze van het feit dat zij als ascendent ten laste was van haar dochter opdat het 

dossier volledig zou zijn. Verwerende partij toont minstens niet aan uit welke bepaling dit zou voort-

vloeien en toont evenmin aan dat verzoekster gewezen werd op het feit dat zij meerdere stukken diende 

over te maken. De verwerende partij heeft haar beslissingsbevoegdheid, haar toegekend op grond van 

artikel 52, §3 van het Vreemdelingenbesluit, overschreden. Artikel 52, §3 van het Vreemdelingenbesluit 

werd geschonden. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Aangezien 

de eventuele gegrondheid van het eerste middel geen aanleiding kan geven tot een ruimere nietig-

verklaring van de bestreden beslissing wordt dit niet besproken.  

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de burgemeester van de stad Eeklo van 29 maart 2011 tot 

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

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven juli tweeduizend en elf door: 

 

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


