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 nr. 228 793 van 14 november 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. VAN DE VELDE 

Wijngaardlaan 39 

2900 SCHOTEN 

  tegen: 

 

de Gemeente WIJNEGEM, vertegenwoordigd door de Burgemeester. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 23 april 2019 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de Burgemeester van de 

Gemeente Wijnegem van 4 april 2019 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten (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. 

 

Gelet op de beschikking van 12 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat G. VAN DE VELDE verschijnt voor 

de verzoekende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 19 maart 2019 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

ander familielid van een burger van de Unie, in functie van haar nicht van Nederlandse nationaliteit. 

 

1.2. Op 4 april 2019 neemt de burgemeester van de gemeente Wijnegem een beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden 

beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 51, § 1, eerste lid / 51, § 1, derde lid / 51, § 2, tweede lid / 52, §3 / 52, § 4, vijfde 

lid, gelezen in combinatie met artikel 58 of 69ter, 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 verklaring van inschrijving-of van een verblijfskaart van een 
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familielid van een burger van de Unie of van een identiteitskaart voor vreemdelingen, die op 19-03-2019 

werd ingediend door: 

 

(…) 

om de volgende reden geweigerd: 

 

x Uit de controle van de verblijfplaats blijkt dat de betrokkene niet verblijft op het grondgebied van de 

gemeente waar hij/zij zijn/haar aanvraag heeft ingediend; 

 

Gelet op het feit dat het verblijf van meer dan drie maanden aan betrokkene werd geweigerd en hij/zij 

niet gemachtigd of toegelaten is tot verblijf op een andere basis dient de betrokkene het land te verlaten 

binnen de 30 dagen, dit conform art 52, § 3 van het KB van 8 oktober 1981. 

 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De verwerende partij verschijnt niet ter terechtzitting en is evenmin vertegenwoordigd. De advocaat 

van de verzoekende partij vraagt ter terechtzitting toepassing van artikel 39/57, §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). 

 

Blijkens het rechtsplegingdossier werd de verwerende partij regelmatig opgeroepen voor de 

terechtzitting. Dit blijkt eveneens uit het schrijven van de verwerende partij op 23 augustus 2019, waar 

zij aangeeft niet aanwezig te zullen zijn op de terechtzitting van 20 september 2019 Gelet op artikel 

39/59, §2, tweede lid van de Vreemdelingenwet wordt zij derhalve geacht in te stemmen met het 

beroep. Deze vaststelling heeft evenwel niet tot gevolg dat de Raad het beroep ook automatisch dient in 

te willigen wanneer toch blijkt dat de vordering onontvankelijk is of de voorwaarden voor toewijzing 

kennelijk niet zijn vervuld (cf. RvS 8 november 1999, nr. 83.348; RvS 20 maart 2001, nr. 94.124; 21 

oktober 2005, nr. 150.057). Dit heeft enkel tot gevolg dat de Raad de eventuele excepties en het 

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden 

(cf. RvS 8 november 1999, nr. 83.348; RvS 20 maart 2001, nr. 94.124; 21 oktober 2005, nr. 150.057 en 

RvS nr. 227.364 van 13 mei 2014 ). 

 

2.2. De verzoekende partij heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de Vreemdelingenwet 

voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te 

leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid van voormelde wet wordt de procedure voortgezet 

overeenkomstig het eerste lid. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de formele motiveringsplicht, 

van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 (lees: 29) juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: wet van 29 juli 1991), van 

het zorgvuldigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel en van artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 

4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

De verzoekende partij licht haar enig middel toe als volgt: 

 

“De beslissing waartegen beroep is gemotiveerd als volgt: 

 

"uit de controle van de verblijfplaats blijkt dat de betrokkene niet verblijft op het grondgebied van de 

gemeente waar hij zijn aanvraag heeft ingediend." 

 

Bij de procedure gezinshereniging op basis van art. 40bis, 42 of 47/2 van de Wet van 15 december 

1980, voert de gemeente waar de aanvraag werd gedaan een woonstcontrole uit. Na positieve 

woonstcontrole wordt de aanvrager ingeschreven in het Vreemdelingenregister en wordt een attest van 

immatriculatie afgeleverd. 
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Bij een vraag tot inschrijving in het bevolkings- vreemdelingenregister en de voorafgaande 

woonstcontrole handelt de beambte van de gemeente in uitvoering van de Wet van 19 juli 1991 

betreffende ( de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 

verblijfsdocumenten ) en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister 

van de natuurlijke personen, alsmede de uitvoeringsbesluiten van deze wet; mn het KB van 16 juli 1992 

betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. 

 

Art. 16 van het KB van 16 juli 1992 stelt: De bepaling van de hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een 

feitelijke situatie, dat wil zeggen, de vaststelling van een effectief verblijf in een gemeente gedurende het 

grootste deel van het jaar. Deze vaststelling gebeurt op basis van verschillende elementen, met name 

de plaats waarheen de betrokkene gaat na zijn beroepsbezigheden, de plaats waar de kinderen naar 

school gaan, de arbeidsplaats, het energieverbruik, de telefoonkosten, het gewone verblijf van de 

echtgenoot of van de andere leden van het huishouden" 

 

Dat uit de beslissing van de Gemeente Wijnegem niet kan uitgemaakt worden of er bij de 

woonstcontrole rekening werd gehouden met al deze elementen vermeld in art. 16 van KB van 16 juli 

1992. 

De beslissing stelt zondermeer dat verzoeker "niet verblijft op het grondgebied van de gemeente" Er kan 

dan ook niet nagegaan worden of de beambte van de Gemeente Wijnegem rekening hield met de 

overige elementen die volgens art. 16 van het KB van 16 juli 1992 in overweging moeten genomen 

worden; mn. oa. " de gewone verblijfplaats van de echtgenoot en / of de andere leden van het gezin" 

 

De beslissing is derhalve onvoldoende gemotiveerd om te kunnen oordelen of een juiste en 

weloverwogen beslissing werd genomen door de Gemeente Wijnegem 

 

De motiveringsplicht houdt in dat rekening moet gehouden worden met alle relevante feitelijke 

elementen; dat de beslissing voldoende en adequaat moet gemotiveerd worden om de beslissing te 

steunen, rekening houdend met de toepasselijke wetgeving. 

Dat bij woonstcontrole om na te gaan of de hoofdverblijfplaats van verzoeker gevestigd is te Wijnegem 

voor de inschrijving in het vreemdelingenregister van deze gemeente, minstens rekening moest 

gehouden worden met al de beoordelingselementen voorgeschreven door art. 16 van het KB van 16 juli 

1992. 

Dat dit niet gebeurde. Dat er minstens niet kan uitgemaakt worden of dit gebeurde. 

De motiveringsplicht is geschonden. 

 

 

*** 

Het beginsel der rechtszekerheid, dat stelt dat rechtsonderhorigen moeten kunnen vertrouwen op een 

standvastigheid van het openbaar bestuur en hun consequent handelen conform de van toepassing 

zijnde wetgeving werd in casu geschonden doordat bij de woonstcontrole klaarblijkelijk geen rekening 

werd gehouden met al de beoordelingselementen voorgeschreven door art. art. 16 van het KB van 16 

juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. 

 

*** 

De bepalingen van art. 16 van het KB van 16 juli 1992 betreffende het bevolkings- en 

vreemdelingenregister liggen in de lijn van art. 8 EVRM, waarbij volgens lid 1 : het recht van eenieder 

gewaarborgd wordt op respect voor zijn privé leven, zijn familie-en gezinsleven, zijn woning en 

correspondentie en waarbij volgens lid 2 : geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de 

uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving 

noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch 

welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid en de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en de vrijheden van anderen. 

 

In casu worden in de beslissing, waartegen huidig beroep, geen redenen aangehaald op basis waarvan 

de toepassing van lid 2 van het art. 8 EVRM zou kunnen ingeroepen worden door de Overheid, 

gewoonweg omdat zulke redenen in casu niet aanwezig zijn. 

 

Conform art. 8 EVRM lid 1 moet het privé- en gezinsleven en het recht op woning gerespecteerd 

worden. 

Art. 16 van het KB van 16 juli 1992 op het bevolkings-en vreemdelingenregister stelt duidelijk dat er voor 

de bepaling van het hoofdverblijf rekening moet gehouden worden met de familiale gezinssituatie; mn. 
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de vaststelling van het hoofdverblijf gebeurt op basis van verschillende elementen oa." het gewone 

verblijf van de echtgenoot of van de andere leden van het gezin." 

 

Door geen rekening te houden met deze elementen wordt het recht op het privé- en gezinsleven, zoals 

beschermd bij art. 8 EVRM, geschonden. 

 

 

*** 

 

Art. 17 van het KB dd. 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister 

stelt:" de hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door een tijdelijke afwezigheid " 

Art. 18 van het KB stelt: met" tijdelijke afwezigheid "in de zin van artikel 17 bedoelt men het feit van niet 

effectief te verblijven op zijn hoofdverblijfplaats tijdens een bepaalde periode, waarbij er voldoende 

belangen behouden worden die aantonen dat de re-integratie in de hoofdverblijfplaats op elk moment 

mogelijk is. 

Met" voldoende belangen "in de zin van het vorig lid bedoelt men het feit van over een huisvesting te 

kunnen beschikken, hetzij onbewoond, hetzij die bewoond blijft door minstens een gezinslid" 

Art. 18 par 3 stelt: In afwijking van de in paragraaf 2, tweede en derde lid, opgesomde voorwaarden 

betreffende de duur en de verlenging van de tijdelijke afwezigheid, worden eveneens als tijdelijk afwezig 

beschouwd als zij daarvan aangifte doen bij hun gemeentebestuur overeenkomstig par 2: 

2° de personen die opgesloten zijn in stafinrichtingen en inrichtingen voor sociaal verweer, voor de duur 

van hun opsluiting; 

 

Dat de Gemeente Wijnegem hiermede geen rekening hield. Dat deze minstens een informatieplicht had 

om verzoeker toe te laten zich in regel te stellen met deze wetgeving. 

 

Dat de beambte van de Gemeente Wijnegem bij de woonstcontrole geen genoegen kon nemen met de 

vaststelling dat verzoeker niet aanwezig was is de woning, nu geweten was dat verzoeker als tijdelijk 

afwezige moet aanzien worden. Temeer werden de overige beoordelingselementen voorzien bij art. 16 

van het KB van 16 juli 1992, oa. de gewone verblijfplaats van de andere leden van het gezin, in casu de 

referentiepersoon, ten onrechte, niet in overweging genomen. 

 

Dat het zorgvuldigheidsbeginsel en het beginsel der rechtszekerheid ook op dit punt werden 

geschonden. ” 

 

3.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing 

niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

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

hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan zij is 

genomen. In casu blijkt uit de bestreden beslissing dat de verwerende partij zowel een motivering de 

iure als de facto heeft opgenomen. Zo steunt de beslissing op 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) en heeft de verwerende partij het 

verblijf van meer dan drie maanden aan de verzoekende partij geweigerd omdat uit de controle van de 

verblijfplaats blijkt dat de verzoekende partij niet verblijft op het grondgebied van de gemeente waar zij 

haar aanvraag heeft ingediend en dat gelet op het feit dat haar het verblijf wordt geweigerd en zij niet 

gemachtigd is of toegelaten tot een verblijf op een andere basis, zij binnen de dertig dagen het land 

dient te verlaten.  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangenomen.  
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3.3. Waar de verzoekende partij de bestreden weigeringsbeslissing inhoudelijk bekritiseert, dient het 

middel te worden onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

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 beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet 

onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen dat dit 

beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht 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.  

 

3.4. De aangevoerde schendingen van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel 

worden onderzocht in het licht van artikel 52, §3 van het Vreemdelingenbesluit, waarop de bestreden 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten is gesteund.  

 

Artikel 52, §3 van het Vreemdelingenbesluit luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

3.5. In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat in uitvoering van voormelde bepaling de aanvraag 

voor een verblijfskaart van een familielid van de burger van de Unie wordt geweigerd omdat de 

verzoekende partij niet verblijft op het grondgebied van de gemeente waar zij haar aanvraag heeft 

ingediend en dat gelet op het feit dat haar het verblijf wordt geweigerd en zij niet gemachtigd is of 

toegelaten tot een verblijf op een andere basis, zij binnen de dertig dagen het land dient te verlaten.  

 

3.6. De verzoekende partij betoogt dat de gemeente waar de aanvraag werd gedaan een 

woonstcontrole uitvoert en dat na een positieve woonstcontrole de aanvrager wordt ingeschreven in het 

vreemdelingenregister en een attest van immatriculatie wordt afgeleverd. Zij stelt dat bij een vraag tot 

inschrijving in het vreemdelingenregister en de voorafgaande woonstcontrole de gemeente handelt in 

uitvoering van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 

vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende 

de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (hierna: het KB van 16 juli 1992). Zij wijst op artikel 

16 van voormeld koninklijk besluit en stelt dat uit de bestreden beslissing niet kan opgemaakt worden of 

er bij de woonstcontrole rekening werd gehouden met al de elementen vermeld in voormelde bepaling, 

dat enkel wordt gesteld dat zij niet op het grondgebied van de gemeente verblijft, dat niet kan worden 

nagegaan of de gemeente rekening hield met de overige elementen die in overweging moeten genomen 

worden, zoals onder meer de gewone verblijfplaats van de echtgenoot en/of de andere leden van het 

gezin. Zij meent dan ook dat de beslissing onvoldoende gemotiveerd is om te kunnen oordelen of er een 

juiste en weloverwogen beslissing werd genomen. Volgens de verzoekende partij moest, bij 

woonstcontrole om na te gaan of haar hoofdverblijfplaats gevestigd is te Wijnegem voor de inschrijving 

in het vreemdelingenregister van deze gemeente, minstens rekening gehouden worden met al de 

beoordelingselementen van artikel 16 van het KB van 16 juli 1992, dat dit niet gebeurde, dat minstens 

niet kan uitgemaakt worden of dit gebeurde. Daarnaast meent zij ook dat het rechtszekerheidsbeginsel 

geschonden is doordat bij de woontscontrole klaarblijkelijk geen rekening werd gehouden met al de 

beoordelingselementen opgesomd in artikel 16 van het KB van 16 juli 1992. Betreffende de 
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aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM stelt de verzoekende partij dat de bepalingen van 

artikel 16 van het KB van 16 juli 1992 in de lijn liggen van artikel 8 van het EVRM. Zij stelt dat in de 

bestreden beslissing geen redenen worden aangehaald op basis waarvan de toepassing van artikel 8, 

tweede lid van het EVRM zou kunnen ingeroepen worden door de overheid, gewoonweg omdat zulke 

redenen in casu niet aanwezig zijn. Zij wijst erop dat conform artikel 8 van het EVRM het privé- en 

gezinsleven en het recht op woning gerespecteerd moet worden, dat ook artikel 16 van het KB van 16 

juli 1992 duidelijk stelt dat er voor de bepaling van de hoofdverblijfplaats rekening moet gehouden 

worden met de familiale situatie, met name dat de vaststelling van het hoofdverblijf gebeurt op basis van 

verschillende elementen, onder andere “het gewone verblijf van de echtgenoot of van de andere leden 

van het gezin”, dat door geen rekening te houden met deze elementen, het recht op een privé- en 

gezinsleven, zoals beschermd door artikel 8 van het EVRM geschonden wordt. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij niet betwist dat de verwerende partij, indien wordt 

vastgesteld dat uit controle blijkt dat zij niet verblijft op het grondgebied van de gemeente waar zij haar 

aanvraag heeft ingediend, haar het verblijf voor meer dan drie maanden als familielid van een burger 

van de Unie, op grond van artikel 52, §3 van het Vreemdelingenbesluit, kan weigeren. Eveneens stelt de 

Raad vast dat de verzoekende partij niet betwist dat zij op het ogenblik van de controle niet verbleef op 

het grondgebied van de gemeente waar zij de aanvraag indiende. Echter meent zij dat bij een 

woonstcontrole en de daaropvolgende inschrijving in het vreemdelingenregister, rekening dient 

gehouden te worden met de elementen opgesomd in artikel 16 van het KB van 16 juli 1992, wat volgens 

haar niet gebeurd is. 

 

De Raad stelt vast dat, zoals de verzoekende partij ook aanhaalt in haar verzoekschrift, de bepaling van 

de hoofdverblijfplaats gebaseerd is op een feitelijke situatie, dat dit wil zeggen de vaststelling van een 

‘effectief verblijf’ in een gemeente gedurende het grootste deel van het jaar. Nu zij zelf aangeeft in haar 

feitenuiteenzetting dat zij in een gesloten centrum in Nederland verblijft, en aldus niet langer effectief 

verblijft in Wijnegem, maakt zij niet aannemelijk dat het de verwerende partij toekwam, mede in het licht 

van de rechtszekerheid en artikel 8 van het EVRM dat het respect op een gezins- en privéleven en het 

recht op woning garandeert, rekening te houden met en te motiveren omtrent de in artikel 16 van het KB 

van 16 juli 1992 opgesomde elementen op basis waarvan de vaststelling van de effectieve verblijfplaats 

kan gebeuren. Waar zij er op wijst dat onder meer rekening diende gehouden te worden met de gewone 

verblijfsplaats van de echtgenoot en/of de andere leden van het gezin – waarbij zij bovendien niet 

verduidelijkt of en welke gezinsleden in Wijnegem op het door haar opgegeven adres hun gewone 

verblijfplaats hebben – gaat zij er aldus aan voorbij dat het gaat om de vaststelling van het effectief 

verblijf in de gemeente en zij, doordat zij verblijft in een gesloten centrum in Nederland, op geen enkel 

moment nog een effectief verblijf houdt in de gemeente Wijnegem.  

 

3.7. Voorts betoogt de verzoekende partij, onder verwijzing naar de artikelen 17 en 18 van het KB van 

16 juli 1992 dat de gemeente Wijnegem met voormelde bepalingen geen rekening hield, dat deze 

minstens een informatieplicht had om de verzoekende partij toe te laten zich in regel te stellen met deze 

wetgeving, dat de gemeente bij de woonstcontrole geen genoegen kon nemen met de vaststelling dat zij 

niet aanwezig was in de woning, nu geweten was dat zij als tijdelijk afwezige moet worden aanzien. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij niet dienstig kan betogen dat in haar geval de artikelen 17 

en 18 van de KB van 16 juli 1992 van toepassing zijn en het de verwerende partij alsdan toekwam 

hiermee rekening te houden. Immers toont zij geenszins aan dat zij ‘tijdelijk afwezig’ is, daar, zoals zij 

zelf aangeeft, de tijdelijke afwezigheid beschouwd wordt als het niet effectief verblijven op de 

hoofdverblijfplaats tijdens een ‘bepaalde’ periode. De verzoekende partij toont geenszins aan dat haar 

afwezigheid betrekking heeft op een ‘bepaalde’ periode. Zij toont niet aan dat haar afwezigheid niet 

blijvend zal zijn, noch dat de periode van afwezigheid bepaald is in de tijd. Voorts toont zij ook 

geenszins aan dat zij valt onder de uitzondering van artikel 18, §3 van het KB van 16 juli 1992, waardoor 

zij alsnog kan beschouwd worden als een tijdelijk afwezige. Immers toont zij niet aan dat zij opgesloten 

is in een strafinrichting of een inrichting voor sociaal verweer. De verzoekende partij stelt namelijk zelf 

dat zij verblijft in een gesloten centrum in Nederland, doch niet dat dit een strafinrichting of een inrichting 

voor sociaal verweer betreft, minstens toont zij dit niet aan. Zij toont dan ook niet aan dat de verwerende 

partij ten onrechte geen rekening hield met de bepalingen van de artikelen 17 en 18 van het KB van 16 

juli 1992, noch dat zij als tijdelijk afwezige moest worden aanzien. De verzoekende partij heeft dan ook 

geen belang bij haar betoog dat de verwerende partij een informatieplicht had teneinde haar toe te laten 

zich in regel te stellen met de voormelde bepalingen.  
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3.8. Gelet op voormelde vaststellingen, maakt de verzoekende partij een schending van de materiële 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidbeginsel of het rechtszekerheidsbeginsel niet aannemelijk. Evenmin 

wordt een schending van artikel 8 van het EVRM aangetoond. 

 

3.9. Tot slot stelt de Raad vast dat de verzoekende partij in haar verzoekschrift in de feitenuiteenzetting 

zelf aangeeft dat zij een aanvraag heeft ingediend voor een verblijfskaart van een ander familielid van 

een burger van de Unie in functie van een ander familielid ten laste of deel uitmakend van het gezin van 

mevrouw E.A.C., van Nederlandse nationaliteit. Met andere woorden heeft de verzoekende partij een 

aanvraag ingediend voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie conform 

artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet.  

 

Artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Als andere familieleden van een burger van de Unie worden beschouwd : 

1° de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft en die niet 

bedoeld wordt in artikel 40bis, § 2, 2° ; 

2° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die, in het land van herkomst, ten laste zijn of deel 

uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; 

3° de niet in artikel 40bis, § 2, bedoelde familieleden die wegens ernstige gezondheidsredenen een 

persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven.” 

 

Artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Onverminderd de bepalingen van dit hoofdstuk, zijn de bepalingen van hoofdstuk I over de in artikel 

40bis bedoelde familieleden van een burger van de Unie van toepassing op de andere familieleden 

bedoeld in artikel 47/1.” 

 

Artikel 47/3 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1 

De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 1°, moeten het bestaan bewijzen van een relatie met de 

burger van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen en ook het duurzaam 

karakter van die relatie. 

Het duurzaam karakter van de relatie mag met elk passend middel worden bewezen. 

Bij het onderzoek naar het duurzame karakter van de relatie houdt de minister of zijn gemachtigde 

inzonderheid rekening met de intensiteit, de duur en de stabiele aard van de banden tussen de partners. 

§ 2 

De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 2°, moeten bewijzen dat zij ten laste zijn van de burger 

van de Unie die zij willen begeleiden of bij wie zij zich willen voegen of dat zij deel uitmaken van zijn 

gezin. 

De documenten die aantonen dat het andere familielid ten laste is of deel uitmaakt van het gezin van de 

burger van de Unie moeten uitgaan van de bevoegde overheden van het land van oorsprong of van 

herkomst. Bij ontstentenis hiervan, kan het feit ten laste te zijn of deel uit te maken van het gezin van de 

burger van de Unie bewezen worden met elk passend middel. 

§ 3 

De andere familieleden bedoeld in artikel 47/1, 3°, moeten bewijzen dat omwille van ernstige 

gezondheidsredenen, zij een persoonlijke verzorging door de burger van de Unie die zij willen 

vergezellen of bij wie zij zich willen voegen, strikt behoeven.” 

 

Uit artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet kan niet worden afgeleid dat het de bedoeling was van de 

Belgische wetgever om tegen een beslissing tot weigering van verblijf getroffen in toepassing van artikel 

47/1 van de Vreemdelingenwet te voorzien in een automatisch schorsend beroep. De beslissingen 

waartegen een van rechtswege schorsend beroep openstaat zijn terug te vinden in artikel 39/79 van de 

Vreemdelingenwet. Echter dient vastgesteld te worden dat deze bepaling niet terug te vinden is onder 

de bepalingen van Hoofdstuk 1 waaraan artikel 47/2 van de Vreemdelingenwet refereert. 

 

De artikelen 47/1, 47/2 en 47/3 van de Vreemdelingenwet werden ingevoegd in de Vreemdelingenwet 

via de wet van 19 maart 2014 (B.S. 5 mei 2014) en vormen de verdere omzetting van artikel 3, tweede 

lid van de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende 

het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en 

hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 
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64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 

90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: de Burgerschapsrichtlijn). Uit de voorbereidende werken 

dienaangaande blijkt dat het de bedoeling was van de wetgever de bepalingen van de 

Vreemdelingenwet in overeenstemming te brengen met de Burgerschapsrichtlijn (Parl. St. Kamer 2013- 

14, nr. 3239/001, 3): “Dit wetsontwerp wil de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in 

overeenstemming brengen met: 

(...) 

2° de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het 

recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en 

hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 

64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 

90/365/EEG en 93/96/EEG;” 

 

Dienaangaande wordt verder in de voorbereidende werken gesteld als volgt: 

 

“Artikelen 23 en 24 

Dit artikel voegt in Titel II van de wet van 15 december 1980 een nieuw hoofdstuk in dat is gewijd aan 

het verblijf van de “andere” familieleden van een burger van de Unie, waarvan de binnenkomst en het 

verblijf door de lidstaten dienen te worden vergemakkelijkt, en dit krachtens artikel 3, paragraaf 2 van 

Richtlijn 2004/38/EG. 

Er zijn drie categorieën van personen waarvan de binnenkomst en het verblijf volgens het nationale 

recht moet worden vergemakkelijkt. Het betreft: 

• de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft; 

• de familieleden die niet zijn bedoeld in artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, die, in het land 

van herkomst, ten laste zijn van of deel uitmaken van het gezin van de burger van de Unie; 

• de familieleden die niet zijn bedoeld in artikel 40bis van de wet van 15 december 1980, voor wie de 

burger van de Unie dwingend en persoonlijk zorg moet dragen wegens ernstige gezondheidsproblemen. 

Over deze “andere” familieleden heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie, in zijn arrest Rahman 

van 5 september 2012, gezegd voor recht: “(…) de wetgever van de Unie heeft een onderscheid 

aangebracht tussen de familieleden van de burger van de Unie omschreven in artikel 2.2. van Richtlijn 

2004/38, die, onder de voorwaarden vermeld in deze richtlijn, een recht van binnenkomst en verblijf 

genieten in het gastland van die burger, en de andere familieleden bedoeld in artikel 3.2., 1e lid, onder 

a), van dezelfde richtlijn, van wie de binnenkomst en het verblijf uitsluitend door deze lidstaat moeten 

worden vergemakkelijkt. (…) uit de indicatief presens “vergemakkelijkt” in dit artikel 3.2. blijkt dat deze 

bepaling de lidstaten een verplichting oplegt een zeker voordeel toe te kennen, in vergelijking met de 

aanvragen voor binnenkomst en verblijf van andere onderdanen van derde landen, aan aanvragen 

ingediend door personen die een speciale band van afhankelijkheid hebben ten opzichte van een burger 

van de Unie. (…)” 

Artikel 25 

Zodra het recht op binnenkomst en verblijf is toegekend aan de leden van de familie in ruime zin, vallen 

zij onder het werkingsgebied van de Richtlijn 2004/38/EG en dient het gehaal van de bepalingen van 

deze richtlijn, op hen toegepast worden. Bijgevolg krijgen zij, onder andere, een “verblijfkaart van een 

familielid van een burger van de Unie” en kunnen zij na vijf jaar verblijf op het grondgebied van het Rijk, 

een duurzaam verblijfsrecht verwerven (“kaart van duurzaam verblijf van een familielid van een burger 

van de Unie”). 

Om die reden schrijft artikel 25 voor dat op de familieleden in ruime zin van een burger van de Unie de 

bepalingen van Hoofdstuk I van toepassing zijn, onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen van 

Hoofdstuk I/I van Titel II. 

Artikel 26 

Artikel 26 van dit wetsontwerp, dat een nieuw artikel 47/3 invoegt in de wet van 15 december 1980, 

omschrijft de bewijzen die moeten worden geleverd door de familieleden in ruime zin van een burger 

van de Unie om de binnenkomst en het verblijf op het grondgebied van het Rijk te verkrijgen. 

Het duurzaam karakter van de relatie mag met elk passend middel worden bewezen. De minister of zijn 

gemachtigde (de Dienst vreemdelingenzaken) moet bij de beoordeling van het duurzaam karakter van 

de relatie rekening houden met de intensiteit, de duur en de stabiliteit van de band tussen de partners. 

Wat het karakter ten laste betreft, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een vaste 

rechtspraak ontwikkeld: 

“De hoedanigheid van familielid ten laste (…) komt voort uit een feitelijke situatie — ondersteuning 

geboden door de werknemer — zonder dat het noodzakelijk is de redenen vast te stellen waarom op die 

ondersteuning een beroep wordt gedaan.” (Arrest “Lebon” van 18 juni 1987). 
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“(…) onder “te hunnen laste zijn” wordt verstaan het feit, voor het familielid van een 

gemeenschapsonderdaan gevestigd in een andere lidstaat in de zin van artikel 43 EG, de materiële 

steun van die onderdaan of diens echtgenoot nodig te hebben om te voorzien in zijn wezenlijke 

behoeften in de Staat van oorsprong of van herkomst van dit familielid op het ogenblik dat het aanvraagt 

zich bij deze onderdaan te voegen. (…) het bewijs van de noodzaak van materiële steun mag met elk  

geschikt middel worden geleverd, terwijl de enkele verbintenis ditzelfde familielid ten laste te nemen, 

uitgaande van de gemeenschapsonderdaan of zijn echtgenoot, niet kan worden beschouwd als een 

gegeven waarbij het bestaan van een situatie van reële afhankelijkheid van het familielid wordt 

vastgesteld.” (Arrest “Jia” van 9 januari 2007). 

Bovendien moeten de documenten die het karakter ten laste of het feit deel uit te maken van het gezin 

bevestigen, krachtens het voorschrift van Richtlijn 2004/38/EG, uitgaan van de bevoegde overheden 

van het land van oorsprong of van herkomst. 

Echter, wanneer de overheden van het land van oorsprong of van herkomst niet dergelijke documenten 

uitreiken, kan de vreemdeling het bewijs van de tenlasteneming of van het feit tot het gezin te behoren, 

elk passend middel, aanbrengen. 

De derde categorie van “andere” familieleden moet het bewijs leveren ernstige gezondheidsproblemen 

te hebben en ook bewijzen dat deze gezondheidsproblemen vereisen dat de burger van de Unie zorg 

moet dragen voor het lid van de familie in ruime zin.” (Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3239/001, 20-22).”  

 

Zoals blijkt uit de voorbereidende werken erkent de Belgische wetgever dat conform de 

Burgerschapsrichtlijn de binnenkomst en het verblijf van de “andere” familieleden van een burger van de 

Unie dienen te worden vergemakkelijkt. Daartoe werden de artikelen 47/1 tot en met 47/3 in de 

Vreemdelingenwet opgenomen. Ook uit de artikelsgewijze bespreking blijkt dat de doelstelling van de 

invoeging van de artikelen 47/1 tot en met 47/3 in de Vreemdelingenwet er enkel in bestaat “onze 

wetgeving af te stemmen op het Europese recht” (Parl. St. Kamer 2013-2014, nr. 3239/003, 18). De 

Belgische wetgever wil zich aldus met de artikelen 47/1 tot en met 47/3 van de Vreemdelingenwet enkel 

conformeren aan hetgeen van hem Unierechtelijk verwacht wordt. 

 

De Raad benadrukt dat uit het arrest Rahman (HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman) blijkt dat het 

Europees Hof erop wijst dat de Uniewetgever “een onderscheid (eigen onderlijning) heeft gemaakt 

tussen de in artikel 2, punt 2, van richtlijn 2004/38 omschreven familieleden van de burger van de Unie, 

die onder de in deze richtlijn gestelde voorwaarden een recht op binnenkomst en op verblijf in het 

gastland van de bedoelde burger hebben, en de in artikel 3, lid 2, eerste alinea, sub a, van deze richtlijn 

genoemde andere familieleden, wier binnenkomst en verblijf door die lidstaat alleen moeten worden 

vergemakkelijkt” (punt 19). 

 

Zo heeft de advocaat-generaal in zijn conclusie in de zaak Rahman er ook op gewezen dat: “52. Om te 

beginnen moet de tekst van richtlijn 2004/38 in aanmerking worden genomen. Terwijl deze een 

automatisch recht van binnenkomst en verblijf verleent aan de in artikel 2, punt 2, van deze richtlijn 

genoemde „familieleden”, bepaalt artikel 3, lid 2, van de richtlijn alleen dat elke lidstaat de binnenkomst 

en het verblijf van de leden van de familie in de verruimde zin „vergemakkelijkt”. Uit deze bepalingen 

blijkt duidelijk dat de Uniewetgever wat de familie van de burger van de Unie betreft, een onderscheid 

heeft willen maken tussen de nauw verwante familieleden, die een werkelijk en automatisch recht 

hebben om het grondgebied van het gastland binnen te komen en er met de burger van de Unie te 

verblijven en de verdere familieleden die krachtens richtlijn 2004/38 geen subjectief recht van 

binnenkomst en verblijf genieten. Bovendien bepaalt deze richtlijn dat de binnenkomst en het verblijf van 

de andere familieleden door elke lidstaat dient te worden vergemakkelijkt „overeenkomstig zijn nationaal 

recht”, zodat het recht van binnenkomst en het recht van verblijf niet rechtstreeks hun grondslag vinden 

in richtlijn 2004/38, maar noodzakelijkerwijs uit het interne recht van de lidstaat voortvloeien.” (conclusie 

van advocaat-generaal Y. Bot van 27 maart 2012 in de zaak C-83/11 voor het Hof van Justitie van de 

Europese Unie). 

 

Uit de Burgerschapsrichtlijn kan aldus niet aangenomen worden dat de Uniewetgever de bedoeling had 

om andere familieleden van een Unieburger op dezelfde wijze te behandelen als de nauw verwante 

familieleden, maar enkel de bedoeling had hun binnenkomst en verblijf te “vergemakkelijken”. 

 

De Belgische wetgever heeft er voorts bij de invoering van de artikelen 47/1 tot en met 47/3 ook niet 

voor geopteerd om artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet, dat valt onder “Hoofdstuk 5 De 

rechtspleging” van de Vreemdelingenwet en dat bepaalt tegen welke beslissingen een van rechtswege 

schorsend beroep openstaat, in die zin aan te passen dat dit ook geldt voor de beslissingen tot 

weigering van verblijfsaanvragen van andere familieleden van een burger van de Unie. 
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Artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet luidt immers als volgt: 

 

“§ 1 

Behalve mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor het indienen van het beroep 

vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, gericht tegen de in het tweede lid 

bepaalde beslissingen, ten aanzien van de vreemdeling geen enkele maatregel tot verwijdering van het 

grondgebied gedwongen worden uitgevoerd en mogen geen zodanige maatregelen ten opzichte van de 

vreemdeling worden genomen wegens feiten die aanleiding hebben gegeven tot de beslissing 

waartegen dat beroep is ingediend. 

De in het eerste lid bedoelde beslissingen zijn: 

1° de beslissing tot weigering van de machtiging tot verblijf van de in artikel 10bis bedoelde 

vreemdelingen, op voorwaarde dat de vreemdeling die vervoegd werd, nog steeds in het Rijk verblijft, 

niet langer in het Rijk verblijft dan de beperkte duur van zijn machtiging tot verblijf of niet het voorwerp 

uitmaakt van een bevel om het grondgebied te verlaten; 

2° de beslissing tot weigering van de erkenning van het recht op verblijf of die een einde maakt aan het 

recht op verblijf, genomen in toepassing van artikel 11, § 1 of 2; 

3° het bevel om het grondgebied te verlaten, afgeleverd aan de in artikel 10bis, § 2 of § 3, bedoelde 

familieleden op basis van artikel 13, § 4, eerste lid, of aan de in artikel 10bis, § 1, bedoelde familieleden, 

om dezelfde redenen, op voorwaarde dat de vreemdeling die vervoegd werd, nog steeds in het Rijk 

verblijft, niet langer in het Rijk verblijft dan de beperkte duur van zijn machtiging tot verblijf of niet het 

voorwerp uitmaakt van een bevel om het grondgebied te verlaten”; 

4° de terugwijzing, voor zover deze beslissing overeenkomstig artikel 20, eerste lid, niet reeds het 

voorwerp is geweest van een advies van de Commissie van advies voor vreemdelingen; 

5° het verwerpen van een aanvraag om machtiging tot vestiging of de status van langdurig ingezetene; 

6° de beslissing waarin de vreemdeling, in toepassing van artikel 22, ertoe verplicht wordt bepaalde 

plaatsen te verlaten, ervan verwijderd te blijven of in een bepaalde plaats te verblijven; 

7° elke beslissing tot weigering van erkenning van een verblijfsrecht aan een burger van de Unie of zijn 

familielid bedoeld in artikel 40bis op grond van toepasselijke Europese regelgeving alsmede iedere 

beslissing waarbij een einde gemaakt wordt aan het verblijf van een burger van de Unie of zijn familielid 

bedoeld, in artikel 40bis; 

8° elke beslissing tot weigering van een erkenning van het verblijfsrecht van een vreemdeling bedoeld in 

artikel 40ter; 

9° de beslissing tot weigering van de machtiging tot verblijf, die wordt aangevraagd op basis van artikel 

58, door een vreemdeling die in België wenst te studeren. 

§ 2 

De EU-vreemdeling zal bij een betwisting bedoeld in § 1, tweede lid, 7° en 8° desgevallend gemachtigd 

worden door de Minister of zijn gemachtigde om zijn verdediging in persoon te voeren, behalve wanneer 

zijn verschijning kan leiden tot ernstige verstoring van de openbare orde of de openbare veiligheid of 

wanneer het beroep betrekking heeft op een weigering van de toegang tot het grondgebied. 

Deze bepaling is eveneens van toepassing voor de Raad van State, optredend als cassatierechter 

tegen een uitspraak van de Raad.” 

Artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet is duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar. 

 

Bij koninklijk besluit van 13 februari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen werd ook de kennisgeving van de bijlage 20 (document waarmee de beslissing tot 

weigering van verblijf, al dan niet met bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis wordt gebracht) 

gewijzigd in die zin dat volgende vermelding werd toegevoegd: “Het beroep tot nietigverklaring schorst 

de tenuitvoerlegging van onderhavige maatregel echter niet indien het ingediend wordt door een ander 

familielid van een burger van de Unie bedoeld in artikel 47/1 van de wet”. 

 

Toen voormeld koninklijk besluit werd gewijzigd heeft de Belgische wetgever geen enkel initiatief 

genomen om zich te verzetten tegen de inhoud van dit koninklijk besluit, zodat op heden niet meer kan 

gesteld worden dat het de wil was van de wetgever om alsnog een automatisch schorsende werking toe 

te kennen aan een beroep tot nietigverklaring ingediend tegen de weigering van verblijf aan een ander 

familielid van een burger van de Unie bedoeld in artikel 47/1 van de Vreemdelingenwet. 

 

Bijgevolg kan noch uit de Burgerschapsrichtlijn, noch uit de desbetreffende bepalingen in de 

Vreemdelingenwet, noch uit voormeld koninklijk besluit blijken dat de “andere” familieleden, louter omdat 

de Belgische wetgever ervoor geopteerd heeft hen eenzelfde verblijfsrecht toe te kennen als 
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familieleden van een burger van de Unie wanneer zij blijken te voldoen aan het recht op binnenkomst en 

verblijf als andere familieleden van de burger van de Unie, daarom ook dezelfde procedurele 

waarborgen genieten of moeten genieten als deze die gelden voor de familieleden van de burger van de 

Unie, wanneer hun aanvraag wordt afgewezen op grond van de vaststelling dat zij niet voldoen aan de 

vereisten om als ander familielid verblijfsrecht te verkrijgen. 

 

Ten overvloede wijst de Raad erop dat ook de handelingen van de verwerende partij niet hebben laten 

uitschijnen dat het beroep tot nietigverklaring tegen de bijlage 20 schorsend is daar enerzijds aan de 

verzoekende partij geen bijlage 35 werd afgeleverd waar dat wel het geval is bij een van rechtswege 

schorsend beroep in de zin van artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet en anderzijds in de akte van 

kennisgeving ook uitdrukkelijk melding werd gemaakt van het niet-schorsend karakter van het beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad. 

 

De verzoekende partij kan dan ook niet gevolgd worden waar zij stelt dat huidig beroep schorsend is, 

dat zij gemachtigd of toegelaten wordt tot een verblijf in afwachting van verdere behandeling van de 

aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie en dat derhalve geen 

uitvoering kan gegeven worden aan het bevel om het grondgebied te verlaten, zolang de procedure 

loopt.  

 

3.10. 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 veertien november tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


