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 nr. 220 318 van 25 april 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door de burgemeester 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 2 januari 2019 heeft 

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

burgemeester van de stad Antwerpen van 29 november 2018 tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden (bijlage 20). 

 

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 8 januari 2019 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat M. DAL verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 2 februari 2018, in functie van zijn Belgische partner, een aanvraag in tot 

afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

 

1.2. Op 31 juli 2018 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging, in antwoord op verzoekers verblijfsaanvraag van 2 februari 2018, de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

 



  

 

RvV X - Pagina 2 van 6 

1.3. Verzoeker diende op 3 augustus 2018 een nieuwe aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie. 

 

1.4. Op 2 november 2018 deelde verzoeker aan de administratieve diensten van de stad Antwerpen 

mee dat het niet mogelijk was om de ontbrekende overtuigingsstukken elektronisch over te maken. 

 

1.5. Een ambtenaar van de stad Antwerpen deelde verzoeker op 14 november 2018 mee dat er op 31 

november 2018 inderdaad een technisch probleem was en dat verzoeker, gelet op dit probleem, een 

bijkomende termijn tot 25 november 2018 werd toegestaan om zijn overtuigingsstukken alsnog over te 

maken. 

 

1.6. Op 29 november 2018 nam de gemachtigde van de burgemeester van de stad Antwerpen de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. Deze beslissing, die verzoeker bij 

aangetekend schrijven van 30 november 2018 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering 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, wordt de aanvraag van 

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 03/08/2018 werd ingediend 

door: 

 

Naam: [U.] 

 

Voornaam: [E.] 

 

Nationaliteit: Armenië 

 

[…] 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

Heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij/ zij zich in de voorwaarden bevindt om te 

genieten van het recht op verblijf van meer dan 3 maanden als familielid van een burger van de Unie: 

heeft de gevraagde documenten niet voorgelegd, namelijk bewijs voldoende en regelmatige bestaans-

middelen Belg, bewijs ziektekostenverzekering geldig in België voor Belg en familie, geregistreerd 

huurcontract of eigendomsakte. “ 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel aan dat er sprake is van een schending van substantiële 

vormvoorwaarden en van machtsoverschrijding. 

 

Hij verschaft de volgende toelichting: 

 

“1. De bestreden beslissing bevat een handtekening zonder vermelding van de persoon noch de functie 

van deze persoon die de handtekening heeft geplaatst. 

 

Boven de handtekening wordt enkel vermeld “De burgemeester of zijn gemachtigde”, naast de 

vermelding op de bestreden beslissing van een nummer “SA71025” van wat wordt omschreven als de 

“ondergetekende medewerker van de stad Antwerpen”. 

 

Het kan echter onmogelijk worden nagegaan door welke persoon de bestreden beslissing werd 

getekend, waardoor evenmin kan worden nagegaan of de ondertekenaar de bevoegdheid bezit tot het 

nemen van de bestreden beslissing. 

 

2. Elk optreden van een overheid dient nochtans zijn oorsprong te vinden in wettelijke bepalingen die 

haar bevoegdheden toekent. Wanneer een overheid optreedt op een domein dat niet aan haar 

bemoeiing is overgelaten, is er sprake van machtsoverschrijding. 

 

De bevoegdheid van de steller van de akte is een kwestie die de openbare orde raakt. 
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Hieraan kan men verbinden dat op grond van de vermeldingen van de akte moet kunnen worden 

nagegaan of zij getroffen werd door een bevoegde ambtenaar aangezien er geen vermoeden bestaat 

dat de akte uitgaat van de bevoegde ambtenaar (vaste rechtspraak van Uw Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, zie o.a.: RvV 7 februari 2012, nr. 74.688; RvV 20 februari 2014, nr. 119.229; RvV 18 maart 

2014, nr. 120.828). 

 

3. Hieruit volgt algemeen dat een beslissing die getroffen wordt door de gemachtigde van de 

burgemeester minstens de naam en de graad van de ambtenaar dient te vermelden die de beslissing 

getroffen heeft. 

 

Door het feit dat een ambtenaar een beslissing (manueel) ondertekent, eigent hij zich de beslissing toe 

en authentiseert hij deze: hiermee toont hij aan dat hij degene is die de beslissing getroffen heeft. 

 

Het geheel, namelijk de vermelding van naam en graad van de ambtenaar en de (manuele) hand-

tekening van deze ambtenaar, maakt dat nagenoeg volledig bewezen is dat de bevoegde ambtenaar de 

beslissing getroffen heeft (vaste rechtspraak van Uw Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, zie o.a.: 

RvV 7 februari 2012, nr. 74.688; RvV 20 februari 2014, nr. 119.229; RvV 18 maart 2014, nr. 120.828). 

 

Gelet op bovenstaande vaststellingen, dient de bestreden beslissing hierom te worden vernietigd.” 

 

2.1.2. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing is ondertekend door de ambtenaar die deze 

beslissing als gemachtigde van de burgemeester van de stad Antwerpen heeft genomen en dat tevens 

de initialen van deze ambtenaar (G.G.) en haar personeelsnummer staan vermeld.  

 

Uit het door verweerder neergelegde administratief dossier blijkt dat de burgemeester van de stad 

Antwerpen in een besluit van 16 september 2016 zijn beslissings- en ondertekenbevoegdheid inzake 

migratie overeenkomstig artikel 81/1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet) aan een aantal in dit besluit opgesomde ambtenaren, onder wie G.G., heeft gedelegeerd. Er kan 

dus zonder meer worden vastgesteld door welke ambtenaar de bestreden beslissing werd genomen en 

dat deze ambtenaar bevoegd was om deze beslissing te nemen. Verzoeker blijft verder in gebreke de 

bepaling aan te duiden waarin zou zijn voorzien dat de naam van de ambtenaar die een administratieve 

beslissing nam in deze beslissing dient te worden vermeld en dat het niet zou zijn toegelaten, met het 

oog op de bescherming van de ambtenaar tegen allerhande vormen van agressie of om redenen van 

privacy, slechts diens initialen en personeelsnummer weer te geven, waardoor indien vereist steeds 

eenvoudig kan worden achterhaald wie de beslissing nam. Aangezien ook niet wordt aangetoond dat 

het nemen van een beslissing met toepassing 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 koninklijk besluit van 8 oktober 1981) enkel kan worden gedelegeerd aan 

een ambtenaar met een bepaalde graad kan op grond van het feit dat de graad van G.G. niet is vermeld 

evenmin worden geconcludeerd dat de bestreden beslissing door enige onwettigheid is aangetast.   

 

Een schending van enige substantiële vormvereiste of enige vorm van machtsoverschrijding kan niet 

worden vastgesteld. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 40ter van de Vreemdelingen-

wet, van artikel 52, §§ 3 en 4 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, van het zorgvuldigheids-

beginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Hij stelt het volgende: 

 

“1. Artikel 52, §§ 3 en 4 van het Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort het 

Vreemdelingenbesluit) luiden als volgt: 

 

“§ 3. Indien het familielid na afloop van drie maanden niet alle vereiste bewijsdocumenten heeft overge-

maakt 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. § 4. Indien 

het familielid alle vereiste documenten heeft overgemaakt, maakt het gemeentebestuur de aanvraag 
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over aan de gemachtigde van de minister. Indien de Minister of zijn gemachtigde het verblijfsrecht 

toekent of als er geen enkele beslissing is genomen binnen de termijn bepaald bij artikel 42, van de wet, 

geeft de burgemeester of zijn gemachtigde aan de vreemdeling een "verblijfkaart van een familielid van 

een burger van de Unie" overeenkomstig het model van bijlage 9 af. De kostprijs die de gemeente kan 

vorderen voor de afgifte van deze verblijfskaart mag niet meer bedragen dan de prijs die geheven wordt 

voor de afgifte van een identiteitskaart aan Belgische onderdanen. Wanneer het gemeentebestuur zich 

in de onmogelijkheid bevindt om onmiddellijk over te gaan tot de afgifte van deze verblijfskaart, dient het 

attest van immatriculatie te worden verlengd tot de afgifte van de verblijfskaart. 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.” 

 

Uit deze bepalingen blijkt dat het tot de bevoegdheid van de burgemeester of zijn gemachtigde behoort 

om te beoordelen of alle vereiste documenten werden overgelegd. 

 

De bevoegdheden van de burgemeester of zijn gemachtigde zijn beperkt. Hij kan vaststellen dat uit een 

woonstcontrole niet blijkt dat het familielid op het grondgebied van de gemeente verblijft. Indien blijkt dat 

pertinente documenten ontbreken of indien de woonstcontrole negatief is, neemt hij de beslissing tot 

weigering van de aanvraag, desgevallend met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

2. In de thans bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoeker niet binnen de gestelde termijn de 

gevraagde documenten zou hebben voorgelegd. Verzoeker betwist deze vaststelling. De noodzakelijke 

documenten werden tijdig overgemaakt, via de manier zoals vereist werd door de gemeente (op een 

digitale manier – zie hieronder). 

 

Verzoeker verkreeg echter telkens een technische fout bij het doorsturen, hetgeen niet aan verzoeker 

kan worden verweten (zie een voorbeeld onder stuk 8). 

 

Verzoeker verwijst daarbij naar het feitenrelaas, waaruit blijkt dat hij eerder de nodige documenten wél 

kon overmaken op een digitale manier. 

 

Op 02.02.2018 diende verzoeker een aanvraag in tot machtiging van verblijf als familielid van een 

burger van de unie, met name in functie van zijn partner (stuk 2: bijlage 19ter). 

 

Verzoeker verkreeg een brief op 20.02.2018 dat hij de ontbrekende documenten (zoals vermeld op de 

bijlage 19ter) per e-mail kon overmaken (stuk 3). 

 

Op 31.07.2018 werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

zonder een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20; stuk 4). In de bestreden beslissing werd 

gesteld dat niet werd aangetoond dat de Belgische referentiepersoon over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen zou beschikken. Verzoeker had bijgevolg wel de nodige documenten 

overgemaakt, zoals blijkt uit de bestreden beslissing. 

 

Verzoeker opteerde ervoor om op 03.08.2018 een nieuwe aanvraag in te dienen tot het verkrijgen van 

een verblijfskaart van een burger van de Unie (stuk 5: bijlage 19ter). 

 

Op 03.08.2018 verkreeg verzoeker wederom de informatie mee dat hij alle documenten digitaal kon 

overmaken. Dit wordt omschreven als ‘snel en eenvoudig’ in een begeleidende brief (stuk 6). 

 

Door verzoeker werden de nodige documenten overgemaakt per e-mail, zoals voorzien. Verzoeker 

maakte onder meer de loonfiches over van zijn partner (stuk 7). Het overmaken van de documenten 

bleek echter niet mogelijk door technische problemen (zie bv. stuk 8). 

 

Verweerder zou dit probleem oplossen, waarbij verzoeker een extra termijn verkrijgen voor het over-

maken van de vereiste documenten. Ook dit bleek echter niet (technisch) mogelijk. 

 

Het blijkt echter dat verweerder hierom ten onrechte uiteindelijk op 29 november 2018 opteerde voor het 

opleggen van een bijlage 20, de thans bestreden beslissing. 
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De bestreden beslissing schendt hierom artikel 40ter van de Vreemdelingenwet en artikel 52 van het 

Vreemdelingenbesluit, samengelezen met het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de 

materiële motiveringsverplichting. 

 

3. De verzoekende partij merkt op dat uit de bewoordingen van de bestreden beslissing blijkt dat 

verzoeker geen enkel document zou hebben overgemaakt, zoals verzocht door verweerder. Deze 

vaststelling kan eveneens worden bestreden doordat blijkt dat verzoeker voorheen (d.m.v. zijn vorige 

aanvraag) reeds verschillende van de gevraagde documenten heeft overgemaakt aan verweerder. 

 

Ter staving kon worden verwezen naar het feitenrelaas. 

 

Op 02.02.2018 diende verzoeker een aanvraag in tot machtiging van verblijf als familielid van een 

burger van de unie, met name in functie van zijn partner (stuk 2: bijlage 19ter). Verzoeker verkreeg een 

brief op 20.02.2018 dat hij de ontbrekende documenten (zoals vermeld op de bijlage 19ter) per e-mail 

kon overmaken (stuk 3). Op 31.07.2018 werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden zonder een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20; stuk 4). 

 

In deze beslissing werd gesteld dat niet werd aangetoond dat de Belgische referentiepersoon over 

stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen zou beschikken. Verzoeker had bijgevolg wel de 

nodige documenten overgemaakt om onder meer deze beoordeling mogelijk te maken, zoals blijkt uit de 

bestreden beslissing. 

 

Verweerder diende daarom minstens rekening te houden met deze documenten, aangezien ze 

overlappen met de documenten die werden gevraagd n.a.v. de aanvraag tot het verkrijgen van een 

verblijfskaart van een burger van de Unie van 03.08.2018. 

 

De bestreden beslissing schendt hierom artikel 40ter van de Vreemdelingenwet en artikel 52 van het 

Vreemdelingenbesluit, samengelezen met het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de 

materiële motiveringsverplichting.” 

 

2.2.2. Verzoeker stelt correct dat artikel 52, § 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 bepaalt dat 

verweerder de verblijfsaanvraag die een vreemdeling indient als familielid van een burger dient af te 

wijzen wanneer deze vreemdeling niet binnen de drie maanden vanaf het indienen van zijn aanvraag de 

vereiste overtuigingsstukken heeft overgemaakt. Voormelde bepaling laat verweerder geen keuze-

mogelijkheid. Indien de nodige stavingsstukken niet tijdig werden overgemaakt kan verweerder niet 

anders dan de aanvraag door middel van een bijlage 20 te weigeren. Verzoeker kan bijgevolg niet 

dienstig naar het redelijkheidsbeginsel verwijzen. Dit beginsel speelt immers alleen indien verweerder 

over enige discretionaire bevoegdheid beschikt. 

 

Door uiteen te zetten dat hij op 2 februari 2018 een eerste aanvraag om, met toepassing van artikel 

40ter van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden toegelaten indiende en dat deze 

aanvraag werd afgewezen, omdat hij niet aantoonde dat zijn partner over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen beschikte, toont verzoeker niet aan dat de in casu bestreden beslissing 

werd genomen met schending van een van de in het tweede middel aangevoerde bepalingen. Het 

gegeven dat bepaalde overtuigingsstukken reeds bij een eerdere aanvraag om tot een verblijf te worden 

toegelaten werden gevoegd geeft geen aanleiding tot de vaststelling dat verkeerdelijk werd geconclu-

deerd dat de stukken die nodig waren om de nieuwe aanvraag van 3 augustus 2018 te onderbouwen 

niet werden overgemaakt. In dit verband moet worden benadrukt dat het aan de vreemdeling die een 

verblijfsaanvraag indient toekomt om de nodige bewijsstukken bij deze aanvraag te voegen en dat het 

niet de taak is van verweerder om na te gaan of bepaalde nuttige stukken eventueel niet kunnen worden 

teruggevonden in een dossier dat betrekking heeft op een andere aanvraag die reeds werd afgewezen. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel impliceert geenszins dat een bestuur in de plaats van een persoon die een 

verblijfsaanvraag indient deze aanvraag met de nodige stukken moet onderbouwen indien de aanvrager 

zelf op dit punt in gebreke blijft.  

 

Verzoeker licht ook toe dat hij werd geconfronteerd met technische problemen toen hij poogde om, in 

het kader van zijn tweede verblijfsaanvraag, bepaalde stukken elektronisch over te maken aan verweer-

der. Hij toont hiermee evenwel niet aan dat het motief dat aan de basis ligt van de bestreden beslissing, 

met name de vaststelling dat de gevraagde overtuigingsstukken niet tijdig werden overgemaakt, 

incorrect is. Er blijkt ook geenszins dat verzoeker enkel via elektronische weg overtuigingsstukken aan 

verweerder kon overmaken en dat hij niet bij machte was om de nodige bewijsstukken in persoon neer 
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te leggen of dat hij deze niet middels een aangetekende zending kon overmaken. Het gegeven dat er 

eventueel praktische of technische problemen waren om stukken via de elektronische weg neer te 

leggen geeft dan ook geen aanleiding tot het besluit dat verzoeker zich in een overmachtssituatie 

bevond. 

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te concluderen dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens of dat deze niet deugdelijk werd voorbereid. Uit de aan de Raad 

voorgelegde stukken kan slechts worden afgeleid dat verzoeker niet de nodige overtuigingsstukken bij 

zijn verblijfsaanvraag van 3 augustus 2018 voegde en verweerder deze dan ook niet, op basis van 

artikel 52, § 4 het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, diende over te maken aan de minister of zijn 

gemachtigde. 

 

Een schending van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, van artikel 52, §§ 3 en 4 van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van de 

materiële motiveringsplicht kan niet worden vastgesteld op basis van verzoekers uiteenzetting. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. 

 

3. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig april tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


