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 nr. 204 639 van 31 mei 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. DERUYVER 

Oude Vesten 27 

9600 RONSE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

13 december 2017 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 24 

oktober 2017 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden (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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 18 december 2017 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 19 februari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 maart 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. DERUYVER, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 11 juli 2017 dient de verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, dit in zijn hoedanigheid van echtgenoot van een Nederlandse staatsburger. 

 

Op 24 oktober 2017 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) 

inzake deze aanvraag een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 
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Het betreft de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoeker ter kennis gebracht op 14 

november 2017 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN 

 

In uitvoering van 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 de aanvraag 

voor een van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 11.07.2017 werd 

ingediend door: Naam: M., B. , Nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) ; Geboortedatum: (…)1966 , 

Geboorteplaats: K. , Identificatienummer in het Rijksregister : (…) , Verblijvende te: (…) 

 

om de volgende reden geweigerd : 

 

maanden als familielid van een burger van de Unie: 

 

Meneer diende op 11.07.2017 een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een Burger 

van de Unie in als echtgenoot van L. M., F. (…). 

 

De Burger van de Unie kan echter niet genieten van de meer voordelige verblijfsbepalingen 

overeenkomstig artikel 40§4 van de wet van 15.12.1980. Tengevolge van de beslissing tot weigering 

van het verblijf van mevrouw L. M., F. , dient ook het verblijf van meneer te worden geweigerd. 

 

De echtgenoot kan immers helemaal mevrouw niet meer komen vervoegen overeenkomstig artikel 

40bis, §2, 1° van de wet van 15.12.1980 gezien zij zelf niet kan genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden.”   

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoeker heeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 39/81 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), tijdig een synthesememorie neergelegd.  

 

3. Onderzoek van het beroep – ambtshalve middel 

 

Het is algemeen aanvaard dat de taalwetgeving in bestuurszaken van openbare orde is zodat de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) ambtshalve dient te onderzoeken of de bestreden 

beslissing de wetgeving op het taalgebruik in bestuurszaken respecteert (cf. RvS 5 april 2013, nr. 

223.112; RvS 27 juni 2013, nr. 224.149; RvS 3 juni 2014, nr. 227.612; RvS 3 februari 2015, nr. 

230.085). 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoeker op 11 juli 2017 een aanvraag 

indiende voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. Deze aanvraag werd, 

conform 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, ingediend bij het 

gemeentebestuur van de plaats waar de verzoeker verbleef, met name Frasnes-Lez-Anvaing, en door 

middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 19ter. Deze bijlage 19ter is volledig in 

het Frans opgesteld en uit geen enkel ander document kan blijken dat de verzoeker zich bij zijn 

aanvraag van het Nederlands zou hebben bediend.  

 

De Raad wijst er op dat artikel 41, §1, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van 

talen in bestuurszaken (hierna: Taalwet Bestuurszaken) als volgt bepaalt: 

 

“De centrale diensten maken voor hun betrekkingen met de particulieren gebruik van die van de drie 

talen waarvan betrokkenen zich hebben bediend.” 

 

De bestreden beslissing, die getroffen werd door een attaché van de Dienst Vreemdelingenzaken als 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging, is een 

beslissing genomen door een centrale dienst waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt. De 

verzoeker, die een particulier is in de zin van artikel 41, §1, van de Taalwet Bestuurszaken, heeft zich 

blijkens het administratief dossier in zijn verblijfsaanvraag bediend van het Frans. Bijgevolg diende de 
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bestreden beslissing, overeenkomstig artikel 41, §1, van de Taalwet Bestuurszaken, in het Frans te 

worden opgesteld.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de bestreden beslissing, in antwoord op een in het 

Frans opgestelde aanvraag vanwege de verzoeker, niettemin in het Nederlands werd getroffen.  

 

De Raad stelt dan ook ambtshalve vast dat de bestreden beslissing artikel 41, §1, van de Taalwet 

Bestuurszaken miskent, zodat zij nietig is. 

 

Ter terechtzitting heeft de verweerder gesteld zich dienaangaande te gedragen naar de wijsheid van de 

Raad.  

 

De miskenning van de Taalwet Bestuurszaken leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, 

zodat de aangevoerde middelen niet verder moeten worden onderzocht.   

 

4. 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: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 24 oktober 2017 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig mei tweeduizend achttien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


