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 nr. 222 120 van 29 mei 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 1 februari 2019 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 18 december 2018 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 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 houdende de vaststelling van het rolrecht van 22 februari 2019 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die verschijnt voor verzoeker en van attaché N. 

ONRAET, die verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 19 juni 2018 dient verzoeker een aanvraag in tot het bekomen van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, met toepassing van artikel 40ter, § 2, eerste lid, 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). 

 

Op 18 december 2018 wordt een beslissing genomen houdende de weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten, ter kennis gebracht op 4 januari 2019. 

Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN 

ZONDER BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

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 verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 19/06/2018 werd 

ingediend door: 

 

Naam: B. 

Voornaam: H. 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: (…)1975 

Geboorteplaats: Safi 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te (…) BRUSSEL 

 

om de volgende reden geweigerd:3 

 

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 ander 

familielid van een burger van de Unie. 

Betrokkene vraagt gezinshereniging aan met zijn Belgisch minderjarig kind, de genaamde B., C. (…) in 

toepassing van artikel 40 ter, §2, eerste lid, 2° van de wet van 15/12/80. 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 bepaalt het volgende: ' De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van 

toepassing op de familieleden van een Belg, voorzover het betreft: de familieleden vermeld in artikel 

40bis §2, eerste lid,4° die de ouders zijn van een minderjarige Belg, die hun identiteit aantonen met een 

identiteitsdocument en die de Belg begeleiden of zich bij hem voegen.' 

Op het moment van de aanvraag woonde betrokkene samen met zijn dochter in Vilvoorde (…). Sedert 

29/10/2018 is hij woonachtig in de (…) te Brussel, terwijl zijn dochter verblijft bij haar moeder, de 

genaamde A. F., in de (…) te Sint- Niklaas. Betrokkene is nochtans gehuwd met de moeder sedert 

05/10/2011. 

In die zin kan dus worden vastgesteld dat betrokkene zijn dochter niet langer komt begeleiden of 

vervoegen. Voorzover betrokkene, in figuurlijke zin wil aantonen zijn dochter wel degelijk te komen 

vervoegen door zijn financiële en affectieve band met haar aan te tonen, werden er geen documenten 

voorgelegd. Gezien de gezinssituatie is gewijzigd ten opzichte van het moment van de aanvraag 

gezinshereniging, was het aan betrokkene om zich hierover te informeren (zorgvuldigheidsbeginsel). 

Hoe mensen hun gezinssituatie onder elkaar regelen is uiteraard een private aangelegenheid. Voor 

zover men echter uit die gezinssituatie verblijfsrecht wenst te ontlenen en deze a-typisch is, mag wel 

worden verwacht dat er voldoende sluitende bewijsstukken worden voorgelegd om toelichting te geven 

over waarom het gezin niet gezamenlijk gevestigd is en over hoe de contacten (en met welke 

regelmaat) dan wel plaats vinden. Er werd daartoe geen enkel objectief de verifiëren document 

voorgelegd. 

Bij gebrek aan bewijzen betreffende de financiële en affectieve band van betrokkene met het Belgisch 

kind, kan het verblijfsrecht overeenkomstig art. 40ter van de wet van 15.12.1980 niet worden 

toegestaan. 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

"De Dienst Vreemdelingenzaken wenst uw aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, 

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere 

voorwaarden niet volledig onderzocht. Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om 

bij de indiening van een nieuwe aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te 

gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw 

dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen. De te vervullen voorwaarden 

en voor te leggen bewijsstukken kan u terugvinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken 

(www.dofi.fgov.be)” 

 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1  In het enige middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 40ter en 74/14 van de 

vreemdelingenwet, van de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, van de formele en de materiële motiveringsplicht, van het fair 

play-beginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, van het 

evenredigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en van 

het hoorrecht. 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“4. GEGRONDHEID 

Eerste middel: 

Schending van de artikelen 40 ter Vreemdelingenwet, artikel 74/14 Vreemdelingenwet, schending van 

de artikelen 2,3 en 4 van de wet van 29 juli 1991 mbt de motivering van administratieve 

bestuurshandelingen, schending van de formele en materiële motiveringsplicht, schending van het fair 

play beginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en de 

motiveringsplicht als algemene beginsel van behoorlijk bestuur, schending van het hoorrecht. 

Verzoekende partij diende op 19/6/2018 haar aanvraag in strekkende tot gezinshereniging met haar 

Belgisch minderjarig kind. Zij voegde op dat ogenblik bij haar aanvraag alle documenten toe die zij nuttig 

achtte voor de beoordeling van haar aanvraag en het bekomen van een verblijfsvergunning. Volgens de 

wet beschikt verzoekende partij over een termijn van 3 maanden om zijn dossier aan te vullen. 

Verwerende partij stelde vast dat verzoekende partij sedert 29/10/2018 woonachtig was in de (…) te 

Brussel, terwijl zijn echtgenote en kind naar Sint Niklaas, (…) verhuisden. Verwerende partij leidt uit 

deze nieuwe feitelijke situatie, die zij na eigen opzoekingen vaststelt én die dateert van na het 

verstrijken van de termijn van 3 maanden waarin het aan verzoeker wettelijk toegelaten is zijn dossier te 

vervolledigen, dat verzoeker zijn dochter niet langer komt begeleiden of vervoegen en dit evenmin in de 

figuurlijke zin, nu hij zou nagelaten hebben een financiële en affectieve band met zijn dochter aan te 

tonen. Het is dus duidelijk dat het ontbreken van bewijsstukken ivm de financiële of affectieve band 

sedert het ogenblik dat verzoekende partij en zijn dochter het determinerende motief van de bestreden 

beslissing zijn, sterker nog daaruit wordt zonder meer de afwezigheid van deze band afgeleid. 

Verwerende partij verwijt verder in de bestreden beslissing dat hij geen objectief te verifiëren 

documenten bijbracht. Uit de formulering van het motief blijkt dan ook dat indien verwerende partij 

informatie zou gekregen hebben in dat verband zij allicht tot een andere beslissing gekomen zou zijn. 

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). Het beginsel van de fair 

play houdt in dat de overheid zich onpartijdig moet opstellen bij het nemen van een besluit en de 

noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht dient te nemen. In casu heeft de gemachtigde zich bij het 

nemen van de bestreden beslissing gesteund op gegevens die hij zelf verzameld heeft met betrekking 

tot de verblijfplaats van de referentiepersoon en aldus de door de verzoekende partij voorgelegde 

informatie heeft aangevuld en tegengesproken. Er kan niet betwist worden dat de verwerende partij het 

dossier van de verzoekende partij zelf heeft geactualiseerd door in de haar ter beschikking zijnde 

databanken na te gaan of de verzoekende partij nog steeds op hetzelfde adres verbleef. Het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt niet in dat het bestuur er steeds toe gehouden is bijkomende stukken aan 

de betrokkene te vragen. Evenwel wanneer de verwerende partij zelf het initiatief neemt om het dossier 

van de verzoekende partij te actualiseren, dan mag zij zich niet toe beperken tot een gedeeltelijke 

actualisatie en kan al evenmin aangenomen worden dat zij zich ermee kan vergenoegen te verwijzen 
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naar één enkel element, zijnde het feit dat verzoeker en zijn dochter niet meer op hetzelfde adres 

gedomicilieerd zijn. Wanneer de verwerende partij beslist om haar beslissing te steunen op informatie 

die ze zelf heeft opgezocht dan dient ze zich er van te vergewissen of ze alle mogelijke actuele 

informatie heeft om tot haar besluit te komen en de verzoekende partij hier minstens van op de hoogte 

te stellen zodat zij haar standpunt dienaangaande kenbaar kan maken. Het is het ene of het andere: of 

de verwerende partij beperkt zich tot de voorliggende informatie om tot haar besluit te komen of ze 

actualiseert zelf het dossier, maar dan wel volledig en biedt de verzoekende partij de mogelijkheid om 

haar standpunt kenbaar te maken. Met haar betoog maakt de verzoekende partij de schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel aannemelijk. (cfr. Arrest RVV nr. 208.014 dd. 22/8/2018). Nu de verwerende 

partij zich baseert op informatie die zich niet in het dossier bevindt, had zij verzoekende partij moeten 

uitnodigen desbetreffend standpunt in te nemen. Dit is des te meer het geval, nu de gevolgtrekking die 

door verwerende partij gemaakt wordt uit de gewijzigde domicilies, haar niet toelaat te besluiten dat er 

geen financiële en affectieve band meer zou bestaan tussen verzoekende partij en zijn dochter. 

Verzoeker wil in dat verband opmerken dat het vergeefs is dat verwerende partij de onzorgvuldigheid bij 

verzoekende partij zou leggen nu de gewijzigde situatie zich voordeed méér dan 3 maanden na het 

indienen van de aanvraag en derhalve na het verstrijken van de termijn waarbinnen het aan verzoeker 

wettelijk toegestaan is om bijkomende informatie bij te brengen. Het komt er derhalve op neer dat de 

verwerende partij, zonder verzoeker te horen of anderszins de gelegenheid te geven zijn standpunt 

duidelijk te maken, zich baseert op elementen die zich niet in het dossier bevinden. Dit is des te 

schrijnender wanneer verwerende partij impliciet maar zeker toegeeft dat de loutere wijziging in de 

adressen niét impliceert dat er geen financiële of affectieve band meer zou bestaan, waarbij bovendien 

rekening gehouden dient te worden met de leeftijd van het kind ( 5 jaar) en de duur van het huwelijk - 

sedert 2011 - doch dat zij niet over bewijsstukken dienaangaande beschikt. Dat nu verwerende partij 

echter evenmin over stukken beschikt, die het verdwijnen van de financiële en affectieve band aantonen 

tussen een vader en zijn 5jarige dochter, moet bovendien vastgesteld worden dat de bestreden 

beslissing ook op dat vlak niet afdoende gemotiveerd is. Dat de bestreden beslissing manifest niet 

afdoende gemotiveerd is, door in de gegeven omstandigheden te besluiten tot de afwezigheid van de 

affectieve en financiële banden. Dat deze schending de annulatie van de bestreden beslissing 

rechtvaardigt. Verwerende partij beschikte tenslotte perfect over de mogelijkheid verzoekende partij 

desbetreffend te ondervragen, te horen enz... Door dit niet te doen komt zij te kort aan de 

zorgvuldigheidsverplichting, de fair play verplichting en de hoorplicht. Dat er dan ook aanleiding is de 

bestreden beslissing te annuleren.”  

 

2.2 Verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt. 

 

“In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 40ter van de  

Vreemdelingenwet, van artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2, 3 en 4  van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de  bestuurshandelingen, schending van de 

formele en materiële motiveringsplicht, schending  van het fair play-beginsel, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het  evenredigheidsbeginsel en de motiveringsplicht 

als algemeen beginsel van behoorlijk  bestuur, schending van het hoorrecht.  Wat betreft de ingeroepen 

schending van artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet, merkt  verwerende partij op dat verzoeker zich in 

zijn verzoekschrift beperkt tot een loutere  vermelding van voornoemde wetsbepaling, zonder evenwel in 

zijn middel in concreto aan te  geven op welke wijze deze bepaling door de bestreden beslissing 

geschonden wordt.  Vermits onder ‘middel’ wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving van 

de door  de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop die  

rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvV 22  januari 2010, 

nr. 199.798), is verweerder van oordeel dat het eerste middel in de  aangegeven mate onontvankelijk is.  

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

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke  overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een  “afdoende” wijze. Het afdoende 

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, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten  volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden 

van de  motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, 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 gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij  die gegevens correct heeft 

beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar  beslissing is kunnen komen, opdat de 

betrokkene met kennis van zaken zou kunnen  uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een 

annulatieberoep te bestrijden. (RvS 18  januari 2010, nr. 199.583; RvS 11 december 2015, nr. 233.222).  
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In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, namelijk artikel  40ter, §2, 

eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Ook de feitelijke overwegingen worden  weergegeven. Zo wordt 

er in de bestreden beslissing gemotiveerd dat verzoeker niet langer  samenwoont met zijn dochter, in 

functie waarvan hij de gezinshereniging aanvraagt, en hij  tevens geen bewijsstukken heeft neergelegd 

betreffende de financiële en affectieve band  met zijn minderjarige dochter zodat hij niet aantoont aan de 

voorwaarden van artikel 40ter  van de Vreemdelingenwet te voldoen.  Bijgevolg werden zowel de 

feitelijke als juridische overwegingen die hebben geleid tot deze  beslissing op afdoende manier geduid, 

zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen  en heeft kunnen nagaan of het zin heeft deze 

beslissing aan te vechten met  beroepsmiddelen waarover hij in rechte beschikt.  Uit het verzoekschrift 

blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden  beslissing kent. Derhalve is aan de 

voornaamste doelstelling van de formele  motiveringsplicht voldaan en kan naar het oordeel van 

verweerder een schending van de  formele motiveringsplicht en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende  de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen niet worden weerhouden.  

Aangezien in casu geen toepassing werd gemaakt van artikel 4 van de wet van 29 juli 1991,  de 

bepaling die voorziet in welke gevallen de formele motiveringsplicht niet geldt, kan niet  worden ingezien 

hoe deze bepaling zou kunnen zijn geschonden.  Verzoekende partij roept eveneens de schending van 

de materiële motiveringsplicht in. Bij  de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet 

bevoegd om zijn  beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is 

in de  uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de  

totstandkoming van de bestreden beslissing is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of  zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet op kennelijk onredelijke wijze  tot haar besluit is 

gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624).  Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan eveneens de 

schending wordt ingeroepen, legt de  verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te  bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het  

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet  steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Er  dient te worden benadrukt 

dat de zorgvuldigheidsverplichting die rust op de  bestuursoverheid evenzeer geldt ten aanzien van de 

rechtsonderhorige of, in het kader van  wederkerig bestuursrecht, de burger. Er dient op te worden 

gewezen dat de vreemdeling de  nodige documenten moet aanbrengen opdat verwerende partij kan 

beoordelen of de  verzoekende partij aan de wettelijke voorwaarden voldoet. De verplichting die in casu 

rust  op de vreemdeling, kadert bijgevolg in de wederkerige zorgvuldigheidsverplichting.  Het 

redelijkheidsbeginsel is slechts geschonden wanneer men op zicht van de opgegeven  motieven zich 

tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van een bepaalde keuze is  kunnen komen. Met 

andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen  noemen, moet men voor een 

beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan  ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk 

genomen is (cf. RvS 20 september 1999, nr.  82.301).  Het evenredigheidsbeginsel als concrete 

toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de  Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te 

doen, maar enkel om het onwettig te  bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door 

het bestuur geponeerde  verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt.  Het 

beginsel van de fair play houdt in dat de overheid zich onpartijdig moet opstellen bij het  nemen van een 

besluit en de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht dient te nemen.  Dit beginsel is slechts 

geschonden indien er in hoofde van de overheid sprake is van opzet,  kwade trouw of moedwilligheid 

(RvS 3 december 2007, nr. 177.513).  De bestreden beslissing is het resultaat van een verblijfsaanvraag 

ingediend door verzoeker  op grond van artikel 40ter, §2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet.  

Artikel 40ter, §2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  “§ 2. De bepalingen van dit 

hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van  een Belg die niet zijn recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten  heeft uitgeoefend krachtens het Verdrag 

betreffende de Europese Unie en het Verdrag  betreffende de werking van de Europese Unie :  1° (…)  

2° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, mits het de vader en moeder  van een 

minderjarige Belg betreft die hun identiteit bewijzen door middel van een geldig  identiteitsdocument en 

zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich  bij hem voegen.”  Verzoekende 

partij betwist niet dat zij niet langer op hetzelfde adres als haar minderjarige  dochter, in functie waarvan 

zij een verblijfsaanvraag indiende, verblijft. Verzoeker betwist  evenmin dat er geen bewijsstukken 

betreffende de financiële en affectieve band met zijn  minderjarige dochter werden neergelegd.  

Verzoeker is echter van oordeel dat het aan verwerende partij toekwam om bijkomende  inlichtingen te 

vragen aan verzoeker, nu zij zelf is nagegaan of verzoeker al dan niet op  hetzelfde adres als zijn 

minderjarige dochter verbleef. Verzoeker stelt dat hij na het  verstrijken van de drie maanden, en dus na 

de periode waarin hij zijn dossier kon aanvullen,  is verhuisd en hij dus niet in de mogelijkheid was om 

zijn dossier te actualiseren.  Verwerende partij wenst vooreerst te herhalen dat de 

zorgvuldigheidsverplichting die rust  op de bestuursoverheid evenzeer geldt ten aanzien van de 

rechtsonderhorige of, in het  kader van wederkerig bestuursrecht, de burger en wijst er nogmaals op dat 
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de vreemdeling  de nodige documenten moet aanbrengen opdat verwerende partij kan beoordelen of de  

verzoekende partij aan de wettelijke voorwaarden voldoet.  Waar verzoeker betoogt dat het de taak van 

verwerende partij is om bijkomende  inlichtingen te vragen aan verzoeker, benadrukt verwerende partij 

dat zij niet steeds  verplicht is om het neerleggen van bijkomende documenten te vragen. Het komt 

immers  aan verzoeker toe om zich te bekwamen in de procedure die zij zelf heeft ingesteld en indien  

nodig deze procedure te vervolledigen en te actualiseren. Op het bestuur berust geen  wettelijke 

verplichting om bijkomend bewijsstukken, verklaringen of aanvullende informatie  van verzoeker op te 

vragen. Niettegenstaande verzoeker hierover anders lijkt te denken, ligt  de verantwoordelijkheid hiertoe 

wel degelijk bij hem.  Verzoekers betoog dat hij na het verstrijken van de termijn van drie maanden 

volgend op  zijn aanvraag is verhuisd en dus na de wettelijke termijn waarin het aan verzoeker is  

toegestaan om bijkomende informatie toe te voegen, doet hieraan geen afbreuk. De  

zorgvuldigheidsplicht vereist immers dat het aan verzoeker toekomt om naar aanleiding van  zijn zelf 

geïnitieerde aanvraag alle nuttige stukken over te maken teneinde zijn aanvraag te  actualiseren en dit 

tot op het moment tot net voordat de beslissing genomen wordt.  Verweerder verwijst hierbij naar 

vaststaande rechtspraak van de Raad van State, namelijk  dat, in tegenstelling tot wat verzoeker lijkt 

voor te houden, het zorgvuldigheidsbeginsel niet  inhoudt dat het bestuur er steeds toe gehouden is 

bijkomende stukken aan betrokkene te  vragen wanneer blijkt dat de door hem ingediende stukken niet 

meer actueel zijn en  wanneer de betrokkene ook moet weten dat die stukken niet meer actueel zijn, 

vermits zij  op zijn eigen toestand betrekking hebben (RvS nr. 222.089 dd. 12 maart 2013).  Uit het 

rijksregister, dat deel uitmaakt van het administratief dossier waarover de  verwerende partij beschikt, is 

gebleken dat verzoeker niet langer op hetzelfde adres verblijft  als zijn minderjarige dochter, in functie 

waarvan hij zijn verblijfsaanvraag heeft ingediend. In  tegenstelling tot wat verzoeker betoogt, gaat het 

hier dus om informatie die wel in het  dossier kan geraadpleegd worden. Aangezien verzoeker op de 

hoogte was van zijn hangende  verblijfsaanvraag en ook op de hoogte was van het feit dat hij naar 

aanleiding van zijn  verhuis niet meer op hetzelfde adres als zijn minderjarige dochter verblijft, kon 

verzoeker  weten dat hij zijn aanvraag diende te actualiseren. Er kan immers niet gesteld worden dat  

verzoeker niet op de hoogte was van deze wijzigingen in zijn persoonlijke situatie. Bijgevolg  kan 

verzoeker verwerende partij niet verwijten hem niet uitgenodigd te hebben om  bijkomende informatie te 

verschaffen. Verzoeker diende zelf alle nuttige stukken over te  maken zodat deze konden worden 

beoordeeld bij het nemen van een beslissing over zijn  verblijfsaanvraag. Nu verzoeker zelf in gebreke is 

gebleven, maakt hij naar oordeel van  verweerder niet aannemelijk dat verweerder onzorgvuldig te werk 

is gegaan bij het nemen  van de bestreden beslissing.  Het recht om te worden gehoord waarborgt dat 

eenieder in staat wordt gesteld naar  behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het 

kader van een  administratieve procedure en voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op  

nadelige wijze kan beïnvloeden (zie HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., § 87 en de  aldaar 

aangehaalde rechtspraak). Te dezen heeft de verzoekende partij ruimschoots de  mogelijkheid gehad 

om bij het indienen van haar aanvraag nuttig voor haar belangen op te  komen en alle relevante 

bewijsstukken aan de bevoegde diensten van de verwerende partij  over te maken teneinde aan te 

tonen dat zij aan de verblijfsvoorwaarden voldoet. Verzoeker  heeft aldus zijn standpunt op nuttige wijze 

naar voren kunnen brengen.  Er blijkt niet dat in casu, nadat de verzoekende partij in het kader van haar 

aanvraag in de  mogelijkheid was om alle volgens haar dienstige bewijsstukken over te maken om te 

staven  dat zij voldoet aan de verblijfsvoorwaarden opgelegd in artikel 40ter van de  Vreemdelingenwet, 

verzoeker alsnog diende uitgenodigd te worden om hem te horen. De  hoorplicht houdt niet in dat 

verwerende partij ertoe is gehouden om mee te delen op welke  gegevens zij haar beslissing wil 

baseren wanneer verzoeker reeds de gelegenheid heeft  gehad om zijn standpunt over het gevraagde 

verblijfsrecht naar behoren en daadwerkelijk  kenbaar te maken (zie in deze zin HvJ 11 december 2014, 

C-249/13, Boudjlida, pt. 69). De  verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat zij door het bestuur 

voorafgaand aan het  nemen van de bestreden beslissing alsnog diende te worden uitgenodigd om 

stukken voor te  leggen. Verzoeker maakt geen schending van het hoorrecht aannemelijk.  In zoverre 

verzoekende partij aan de hand van stukken die zij laattijdig bij het verzoekschrift  voegt, probeert aan te 

tonen dat verzoeker wel degelijk voldoet aan de voorwaarden  opgelegd in artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet, laat verweerder gelden dat deze  stukken niet aan verweerder ter kennis waren 

gebracht op het ogenblik van het nemen van  de bestreden beslissing, zodat deze geen rekening heeft 

kunnen houden met deze stukken,  die pas in het kader van onderhavige procedure worden voorgelegd.  

Deze stukken die verzoekende partij voor het eerst aan haar verzoekschrift tot  nietigverklaring voegt, 

kunnen niet weerhouden worden in het kader van onderhavig  beroep. De wettigheid van een beslissing 

dient immers beoordeeld te worden in functie van  de gegevens waarover het bestuur kon beschikken 

op het ogenblik van het nemen van de  beslissing. In het verzoekschrift van verzoekende partij is met 

deze regel geen rekening  gehouden, waardoor het geenszins tot de beoogde nietigverklaring kan 

leiden.  Met haar uiteenzetting maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden  

beslissing is genomen op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke of  
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onzorgvuldige wijze. Een schending van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, van de  materiële 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, of van  het 

evenredigheidsbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt. Verzoeker heeft geen kwade  trouw in hoofde 

van verweerder aannemelijk gemaakt, zodat het fair play-beginsel werd  gerespecteerd. De 

verzoekende partij toont verder niet aan dat het bestuur oneerlijke  middelen, zoals het achterhouden 

van gegevens, vertragingsmanoeuvres of overdreven  spoed, zou hebben aangewend. Een schending 

van het fair play-beginsel wordt dan ook niet  aannemelijk gemaakt.   

Het eerste en enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.” 

 

2.3 De materiële motiveringsplicht, waarvan verzoeker onder meer de schending aanvoert, 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 voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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). 

 

Het beginsel van de fair play houdt, zoals verzoeker aangeeft, in dat de overheid zich onpartijdig moet 

opstellen bij het nemen van een besluit en de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht dient te 

nemen. 

 

De kern van verzoekers betoog betreft de vaststelling van verweerder dat verzoeker sedert 29 oktober 

2018 woonachtig is te Brussel terwijl zijn echtgenote en kind naar Sint-Niklaas verhuisden. Hij hekelt dat 

uit deze nieuwe feitelijke situatie, die de gemachtigde na eigen opzoekingen vaststelt en die dateert van 

na het verstrijken van de termijn van 3 maanden waarin het hem toegelaten is zijn dossier te 

vervolledigen, wordt afgeleid dat verzoeker zijn dochter niet langer komt begeleiden of vervoegen en dit 

evenmin in de figuurlijke zin, nu hij zou nagelaten hebben een financiële en affectieve band met zijn 

dochter aan te tonen. Verzoeker meent dat wanneer de gemachtigde beslist om zijn beslissing te 

steunen op informatie die hij zelf heeft opgezocht, hij zich ervan dient te vergewissen of hij alle 

mogelijke actuele informatie heeft om tot zijn besluit te komen, en verzoeker hier minstens vanop de 

hoogte dient te stellen zodat hij zijn standpunt dienaangaande kenbaar kan maken. 

 

In casu wordt niet betwist dat de gemachtigde het dossier van verzoeker zelf heeft geactualiseerd. Zoals 

verweerder aangeeft in de nota met opmerkingen, houdt het zorgvuldigheidsbeginsel niet in dat het 

bestuur er steeds toe gehouden is bijkomende stukken aan de betrokkene te vragen wanneer blijkt dat 

de door hem ingediende stukken niet meer actueel zijn en wanneer de betrokkene ook moet weten dat 

die stukken niet meer actueel zijn, vermits zij op zijn eigen toestand betrekking hebben.  

 

Evenwel wanneer de bevoegde gemachtigde zelf het initiatief neemt om het dossier van verzoeker te 

actualiseren, dan mag hij zich niet beperken tot een gedeeltelijke actualisatie. Verzoeker kan hierin 

worden gevolgd. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde op eigen initiatief vaststelt dat 

verzoeker sinds 29 oktober 2018 niet meer woonachtig is op hetzelfde adres als zijn dochter en haar 

moeder. Hieruit leidt hij vervolgens af dat in die zin kan worden vastgesteld dat verzoeker zijn dochter 

niet langer komt begeleiden of vervoegen. Voor het overige beperkt hij er zich toe aan te geven dat voor 

zover verzoeker, in figuurlijke zin wil aantonen dat hij zijn dochter wel degelijk komt vervoegen door zijn 

financiële en affectieve band met haar aan te tonen, er geen documenten werden voorgelegd. 
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Indien de bestreden beslissing wordt gesteund op informatie die de gemachtigde zelf heeft opgezocht, 

dient hij zich er van te vergewissen of hij alle mogelijke actuele informatie heeft om tot zijn besluit te 

komen en verzoeker hier minstens van op de hoogte te stellen zodat hij zijn standpunt dienaangaande 

kenbaar kan maken. Het is het ene of het andere: of de gemachtigde beperkt zich tot de voorliggende 

informatie om tot zijn besluit te komen of hij actualiseert zelf het dossier, maar dan wel volledig en biedt 

verzoeker de mogelijkheid om zijn standpunt kenbaar te maken. Verweerder kan niet worden 

bijgetreden waar hij zonder meer meent dat het verzoeker toekwam in casu alle nuttige stukken over te 

maken.  

 

Met zijn betoog maakt verzoeker de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aannemelijk. 

Verweerder brengt geen elementen aan die tot een andere conclusie kunnen leiden. 

 

Het besproken onderdeel van het middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot 

de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige 

onderdelen niet kan leiden tot een ruimere vernietiging van de bestreden beslissing, dienen deze niet te 

worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

3. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 18 december 2018 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel 

om het grondgebied te verlaten, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van verweerder. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig mei tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


