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 nr. 206 533 van 5 juli 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. HASOYAN 

Breestraat 28A/6 

3500 HASSELT 

  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 Servisch/Montenegrijnse nationaliteit te zijn, op 

27 januari 2018 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 

december 2017 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied 

(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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 april 2018. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. HASOYAN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, 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 20 juni 2017 dient de verzoeker, in functie van zijn broer die de Belgische nationaliteit heeft, een 

aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie en dit als ander 

familielid zoals bedoeld in artikel 47/1, 2° 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). 
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Op 19 december 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) inzake deze aanvraag een beslissing tot 

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

 

Het betreft de thans bestreden akte. Zij werd, onder de vorm van een bijlage 20, aan de verzoeker ter 

kennis gebracht op 29 december 2017 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de 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 van een verblijfs- kaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 20.06.2017 werd 

ingediend door: 

Naam: S. Voornaam: Z. 

Nationaliteit: Servië en Montenegro Geboortedatum: (…) 1973 

Geboorteplaats: D. Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) SINT-TRUIDEN 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

De referentiepersoon doet een beroep op artikel 21 VWEU en richtlijn 2004/38/EG of het recht op vrij 

verkeer van personen binnen de Europese Unie. 

 

Gelet dat artikel 21 VWEU bepaald dat 'iedere burger van de Unie heeft het recht vrij op het 

grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en 

voorwaarden die bij de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld'. 

 

Gelet dat het Europese Hof van Justitie in zijn arrest van 12 maart 2014 stelt dat: 

'Wanneer er in geval van een daadwerkelijk verblijf van een burger van de Unie in het gastland 

krachtens en onder eerbiediging van artikel 7, leden 1 en 2, van richtlijn 2004/38, aldaar een 

gezinsleven is opgebouwd of bestendigd, vereist de nuttige werking van de rechten die de betrokken 

burger van de Unie aan artikel 21, lid 1, VWEU ontleent, dat het gezinsleven dat deze burger in het 

gastland heeft geleid, kan worden voortgezet bij diens terugkeer in de lidstaat van zijn nationaliteit, 

middels de toekenning van een afgeleid verblijfsrecht aan het betrokken familielid dat derdelander is. 

Zonder een dergelijk afgeleid verblijfsrecht zou deze burger van de Unie er immers van worden 

weerhouden de lidstaat van zijn nationaliteit te verlaten om zijn recht uit te oefenen om krachtens artikel 

21, lid 1, VWEU in een andere lidstaat te verblijven, omdat hij niet de zekerheid heeft dat hij in zijn 

lidstaat van oorsprong een gezinsleven met zijn naaste verwanten dat hij in het gastland heeft 

opgebouwd of bestendigd, kan voortzetten (zie in die zin arresten Eind, punten 35 en 36, en Iida, punt 

70).' 

 

Uit de voorgelegde documenten en de gegevens van het Rijksregister van de referentiepersoon blijkt 

dat hij in de periode 29.02.2016-17.05.2017 woonachtig was in Zwitserland. Echter, gelet dat 

Zwitserland geen deel uitmaakt van de Europese Unie, kan de referentiepersoon op basis van zijn 

verblijf in Zwitserland geen beroep doen op artikel 21 VWEU en richtlijn 2004/38/EG of het recht op vrij 

verkeer van personen binnen de Europese Unie. 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 47/1, 2° van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

 

Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. Het gegeven dat 

de broer van betrokkene zich in België gevestigd heeft, kan een bevel aan betrokkene niet in de weg 

staan. Betrokkene is een volwassen persoon waarvan mag verwacht worden dat hij ook een leven kan 

opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de nabijheid van de referentiepersoon en ondanks 

het precaire verblijf in België. Nergens uit het dossier blijkt dat hij daar niet toe in staat zou zijn. Er dient 

tevens opgemerkt te worden dat de huidige beslissing geen weigering van voortgezet verblijf inhoudt. Er 

is geen sprake van minderjarige kinderen met verblijfsrecht in België, noch van enige medische 

problematiek op naam van betrokkene.” 

 

2. Over de rechtspleging 
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2.1. De verzoeker heeftde griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), er 

tijdig van in kennis gesteld dat hij geen synthesememorie wenst neer te leggen.  

 

Dienvolgens wordt de procedure verder gezet conform artikel 39/81, eerste lid van de 

vreemdelingenwet.  

 

2.2. Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste en enig middel voert de verzoeker de schending aan van de (materiële) motiveringsplicht, 

van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.  

 

Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van de die van de administratieve overheid. 

 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijke toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij 

haar beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en zij 

op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624; RvS 29 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

De uitdrukkelijke motiveringsverplichting zoals bepaald in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. 

 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Het begrip afdoende 

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

genome beslissing. Hetzelfde geldt ten aanzien van artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijke toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij 

haar beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en zij 

op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Het zorgvuldigheidsplicht daarentegen houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit betekent dat de beslissing dient te steunen op werkelijke bestaande en correcte feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid 

ondermeer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid 

met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

Bij de beoordeling van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. De Raad onderzoekt enkel of de overheid in 

redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen 

gegeven voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. De Raad toetst voorts in het kader 

van zijn wettigheidtoezicht of het bestuur de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het 

op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Op 20/06/2017 activeerde verzoeker een procedure gezinshereniging met zijn broer, die over de 

Zwitserse nationaliteit beschikt en die in België gevestigd was op het ogenblik van de activering van 

deze verblijfsprocedure. 

 

Verzoeker verwijst hiervoor naar de diverse gunstige politionele woonstcontroles uitgevoerd in het kader 

van onderhavige verblijfsprocedure. 
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Indien de betrokkene onderdaan is van een derde land - wat in casu het geval is - en de 

gezinshereniger een burger van de Europese Unie (EU), een onderdaan van de Europese Economische 

Ruimte (EER), een Zwitser of een Belg is, die zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend (artikel 40bis 

of 47/1) - wat in casu het geval is -, heeft verzoeker het wettelijk recht om onderhavige procedure te 

activeren en is het element van de vroegere woonplaats van verzoeker zijn broer irrelevant, aangezien 

de broer op het ogenblik van indiening van deze procedure wettelijk in België ingeschreven was. 

(https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/De_gezinshereniging_

aanvragen_in_Belgie.aspx#U_bent_burger_van_de_Europese_Unie_%28EU%29%2c_onderdaan_van

_de_Europese_Economische_Ruimte_%28EER%29_of_Zwitser_en_de_gezinshereniger_is_een_Belg) 

 

Aangezien de motivering derhalve niet als afdoende dient te worden beschouwd en derhalve de 

motiveringsplicht schendt om reden dat dit motief niet op een redelijke manier getoetst is aan het 

individueel dossier van verzoeker en heeft verwerende partij zich gestoeld op onjuiste feitenvinding en 

heeft men de aanvraag ten onrechte afgewezen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel (sensu lato) tenslotte omvat het beginsel van de evenwichtigheid: dit 

beginsel doelt op de evenwichtige beoordeling van alle bij de beslissing betrokken belangen, (zie W. 

VAN GERVEN, Beginselen van behoorlijk handelen, R.W. 1982-1983, 963.). 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is;” 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. 

Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, met name 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

Waar de verzoeker stelt dat hij de gezinshereniging heeft gevraagd met zijn broer die over de Zwitserse 

nationaliteit beschikt en in België gevestigd was op het moment van de aanvraag, mist het betoog 

feitelijke grondslag. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt immers dat de kwestieuze 

aanvraag (bijlage 19ter d.d. 20 juni 2017) werd ingediend in functie van verzoekers broer, S. B., die de 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/De_gezinshereniging_aanvragen_in_Belgie.aspx#U_bent_burger_van_de_Europese_Unie_%28EU%29%2c_onderdaan_van_de_Europese_Economische_Ruimte_%28EER%29_of_Zwitser_en_de_gezinshereniger_is_een_Belg
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/De_gezinshereniging_aanvragen_in_Belgie.aspx#U_bent_burger_van_de_Europese_Unie_%28EU%29%2c_onderdaan_van_de_Europese_Economische_Ruimte_%28EER%29_of_Zwitser_en_de_gezinshereniger_is_een_Belg
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/De_gezinshereniging_aanvragen_in_Belgie.aspx#U_bent_burger_van_de_Europese_Unie_%28EU%29%2c_onderdaan_van_de_Europese_Economische_Ruimte_%28EER%29_of_Zwitser_en_de_gezinshereniger_is_een_Belg
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Belgische nationaliteit heeft (Belgische identiteitskaart) en die over een onbeperkt verblijfsrecht beschikt 

in Zwitserland (Zwitserse Aufenthaltsbewilligung).  

 

In de bestreden akte wordt, in verwijzing naar artikel 21 van het Verdrag betreffende de Werking van de 

Europese Unie en de desbetreffende rechtspraak van het Hof van Justitie, gemotiveerd dat verzoekers 

Belgische beroer in de periode 29.02.2016-17.05.2017 woonachtig was in Zwitserland zodat deze 

referentiepersoon geen beroep kan doen op artikel 21 van het VWEU, de Burgerschapsrichtlijn (richtlijn 

2004/38/EG) of het recht op vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie omdat Zwitserland 

geen deel uitmaakt van de Europese Unie.  

 

De verzoeker voert aan dat een derdelander, zoals hijzelf, ongeacht de vroegere woonplaats van de 

referentiepersoon, een recht heeft om de gezinsherenigingsprocedure op te starten wanneer de 

gezinshereniger een burger is van de Europese Unie, een Zwitser of een Belg die zijn recht van vrij 

verkeer heeft uitgeoefend. Hierbij verliest de verzoeker evenwel uit het oog dat de essentie van de 

bestreden weigeringsbeslissing er net in bestaat dat verzoekers Belgische broer geen gebruik heeft 

gemaakt van zijn recht op vrij verkeer aangezien hij buiten de Europese Unie, met name in Zwitserland, 

heeft verbleven alvorens zich terug in België te vestigen. De verzoeker maakt op geen enkele wijze 

aannemelijk dat deze motivering niet afdoende of niet deugdelijk is om te oordelen dat de verzoeker niet 

voldoet aan de door artikel 47/1, 2° van de vreemdelingenwet bepaalde voorwaarden. Bovendien 

verwijst de verzoeker in voetnoot naar een vermelding op de website van de FOD Binnenlandse Zaken 

– Vreemdelingenzaken, die handelt over de aanvraag van een burger van de Unie (of een Zwitser of 

een onderdaan van de Europese Economische Ruimte), terwijl de verzoeker zelf een derdelander is. 

Aangezien deze informatie niet van toepassing op verzoekers situatie, kan hij zich er ook niet dienstig 

op beroepen.  

 

Voor het overige beperkt de verzoeker zich tot louter algemene en rechtstheoretische beschouwingen 

die niet tot de nietigverklaring kunnen leiden aangezien niet wordt geconcretiseerd op welke wijze de 

bestreden beslissing de genoemde beginselen en bepalingen zou schenden. 

 

Er dient dan ook te worden vastgesteld dat de verzoeker verzuimt om te verduidelijken in hoeverre de 

motieven van de bestreden beslissing zouden kunnen wijzen op een onzorgvuldige feitenvinding of een 

onaanvaardbare motivering. Het betoog van de verzoeker laat niet toe te concluderen dat de bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris beschikt. 

 

Het enig middel 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 vijf juli tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. DE GROOTE 

 


