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 nr. 256 010 van 9 juni 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. VAN ASSCHE 

Koning Albertlaan 128 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 26 februari 2021 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 11 januari 2021 waarbij de 

aanvraag voor een toelating tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard (bijlage 15quater). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 5 maart 2021 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat P. VAN ASSCHE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaten C. DECORDIER & T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 6 april 2020 diende verzoekster een aanvraag in voor een toelating tot verblijf in functie van haar 

echtgenoot, overeenkomstig de artikelen 10 en 12bis, §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 vreemdelingenwet). 

 

Op 11 januari 2021 werd deze aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is de bestreden beslissing, 

gemotiveerd als volgt: 



  

 

 

X - Pagina 2 

 

“(…) 

BESLISSING TOT ONONTVANKELIJKHEID VAN EEN AANVRAAG VOOR EEN TOELATING TOT 

VERBLIJF 

 

Met het oog op artikel 12bis, §3, tweede lid of §4, eerste lid van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen en artikel 26, §2, tweede lid of artikel 26/1, §2, tweede lid van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen  

 

is de aanvraag voor een toelating tot verblijf, ingediend op 06/04/2020,  in toepassing van de artikelen 

10, 12bis, §1, tweede lid van de wet van 15 december betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, door: 

 

[…] 

 

om de volgende reden onontvankelijk: 

 

Betrokkene voldoet niet aan de in artikel 10 en 12bis van de wet van 15.12.1980 op de toegang, het 

verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen gewijzigd bij de wet van 08.07.2011 voorziene 

voorwaarden. 

 

Het voorgelegde bewijs van goed gedrag en zeden kan niet in aanmerking genomen worden voor de 

behandeling van het dossier gezien het niet actueel meer is. Het voorgelegde attest van Suriname 

dateert van 16.07.2019. Uit dit stuk kan niet besloten worden dat betrokkene heden nog van 

onberispelijk gedrag is. Er kan aan de hand van een oud strafregister niet toe besloten worden of 

betrokkene al dan niet een gevaar vormt voor de openbare orde. Het is aan betrokkene zelf om zijn 

dossier te actualiseren, in dit geval een recent bewijs van goed gedrag en zeden (cfr. Arrest Raad van 

State nr. 222.809 ddd. 12.03.2013). 

 

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 

 

2.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat zij uiteenzet als volgt:  

 

“EERSTE MIDDEL: Schending van artikel 10 en 12 bis, eerste lid, 1° Vreemdelingenwet d.d. 15 

december 1980; Schending van het zorgvuldigheids- redelijkheids-, evenredigheids- en 

motiveringsbeginsel; 

 

(1) Geschonden bepalingen en beginselen 

De bestreden beslissing aanvaardt het bewijs van de verzoekende partij niet als bewijs van goed gedrag 

en zeden en meent dat de verzoekster daarom niet in aanmerking komt voor de toepassing van artikel 

10 en 12 bis VW. 

 

De motivering schendt de artikelen 10 en 12bis VW, juncto het zorgvuldigheidsbeginsel, redelijkheids-, 

evenredigheids- en motiveringsbeginsel (de materiële motiveringsverplichting). 

 

Het redelijkheidsbeginsel, ontwikkeld in de rechtspraak van de Raad van State en later erkend en 

bevestigd door uw Raad, houdt in dat de overheid bij het nemen van een beslissing alle betrokken 

http://www.dofi.fgov.be)/
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belangen vooraf op redelijke wijze moet afwegen. Uit deze belangenafweging moet een juist evenwicht 

volgen tussen de draagwijdte van de administratieve handeling en het feit dat geleid heeft tot het stellen 

van de administratieve handeling. Het redelijkheidsbeginsel begrenst de uitoefening van de 

discretionaire beslissingsbevoegdheid van de overheid.  

 

De redelijkheid vereist volgens de rechtspraak van de Raad dat de overheid de bestreden beslissing 

heeft afgewogen aan de hand van werkelijk bestaande feiten, waarvan zij zich een duidelijke 

voorstelling heeft kunnen vormen en die van zulke aard zijn dat zij de genomen beslissing naar recht en 

redelijkheid kunnen dragen.  

 

Het redelijkheidsbeginsel is niet van toepassing indien de overheid een gebonden bevoegdheid heeft,  

quod non in casu. 

 

Een schending veronderstelt dat de overheid bij nemen van haar beslissing kennelijk onredelijk heeft 

gehandeld, met andere woorden dat zij op evidente wijze een onjuist gebruik van haar beleidsvrijheid 

heeft gemaakt (Rvst., Verwimp, nr. 82.011, 9 augustus 1999). 

 

Het beginsel kan niet verantwoorden dat dwingende wettelijke of decretale bepalingen terzijde worden 

geschoven (Schaeverbeke, nr. 204.496 28 mei 2010; Vanderauwera, nr. 193.926 van 8 juni 2009; nv 

Benoot Hedwig, nr. 130.722 van 27 april 2004). 

 

Het evenredigheidsbeginsel, ook wel proportionaliteitsbeginsel genoemd, is een verdere invulling van 

het redelijkheidsbeginsel. Dit impliceert dat elk overheidshandelen evenwichtig moet zijn, dat daarin 

geen wanverhoudingen mogen bestaan en dat er door zo een handelingen aanvaardbare relaties tot 

stand moeten worden gebracht. Een wanverhouding herleidt een dergelijk optreden tot een onredelijke 

handeling. 

 

Het evenredigheidsbeginsel geldt tussen de bestuurlijke overheden onderling of tussen de bestuurlijke 

overheden en hun ambtenaren of rechtsonderhorigen. 

 

De bestuurlijke overheid mag aan de rechtsonderhorigen geen onevenredige lasten of beperkingen 

opleggen. In redelijkheid aanvaardbare lasten of beperkingen kunnen wel worden opgelegd. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel kan omschreven worden als een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 

dat de overheid verplicht 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 geïnventariseerd en 

gecontroleerd worden, zodat de overheid met kennis van zaken kan beslissen en de betrokken 

belangen zorgvuldig inschat en afweegt, derwijze dat particuliere belangen niet nodeloos worden 

geschaad. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel dringt zich op zowel aan de burger als aan de bevoegde overheid. 

 

1. procedurele zorgvuldigheid (voorbereiding beslissing) 

• Zorgvuldige voorbereiding van een bestuurshandeling 

• Beslissing moet stoelen op correcte feitenvinding (bv. via naleven hoorplicht, bv. advies 

deskundigen ter informering om met kennis van zaken een beslissing te nemen - onvolledig dossier = 

schending zorgvuldigheidsbeginsel, zie RvS. nr. 119.444 van 15 mei 2003) 

 

2. Materiële zorgvuldigheid (besluitvorming) 

• Alg: Bestuur moet zich bij het uitoefenen van haar taak onthouden om de belangen van de bij de 

beslissing betrokken partijen niet onnodig en op een onredelijke wijze te schaden door onzorgvuldig te 

handelen. (DUK. W., Inleiding tot het bestuursrecht, 1988, p. 93) 

• Nauwgezette belangenafweging ten grondslag (RvS. nr. 188.987 van 18 december 2008) 

• Afdoend en volledig onderzoek van het concrete geval voeren om tot beslissing te komen. Een zeer 

snelle, louter routineuze en administratieve afwikkeling van zaken kan in het licht van het 

zorgvuldigheidsbeginsel problematisch zijn (RvS. nr. 101.544 van 6 december 2011) juncto 

• Het onderzoek van het bestuur dient zonder vooringenomenheid te geschieden (RvS. nr. 93745 6 

maart 2001) 
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De voormelde beginselen, gecombineerd met de artikelen 10 en 12 bis VW en juncto de materiële 

motiveringsverplichting die rust op de verwerende partij wordt op schromelijke wijze geschonden in de 

bestreden beslissing. 

(2) Attest van goed gedrag en zeden van 16 juli 2019 

 

Verzoekende partij, mevrouw G. K., legt haar attest van goed gedrag en zeden voor van 19 juli 2019. 

 

De bestreden beslissing stelt dat het voorgelegde bewijs van goed gedrag en zeden niet in aanmerking 

kan worden genomen voor de behandeling van het dossier gezien het niet actueel meer is. Het 

voorgelegde attest van Suriname dateert van 16 juli 2019 waar de aanvraag werd ingediend op 6 april 

2020. Uit dit stuk zou niet besloten kunnen worden dat betrokkene al dan niet een gevaar vormt voor de 

openbare orde. 

 

Er wordt zonder enige verdere verduidelijking of toelichting gezegd dat het voorgelegde attest niet 

aanvaard kan worden ter staving van het dossier. Deze ‘motivering’ dewelke niet meer is dan een 

standaardzin, kan niet als redelijk, proportioneel, zorgvuldig of pertinent worden beschouwd. 

 

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat op het ogenblik van de aanvraag het attest van goed gedrag 

en zeden van de verzoekende partij nog maar enkele maanden oud was en er naast desbetreffend 

attest aan alle vereiste voorwaarden voldaan werd. 

 

De verzoekster kreeg na het voorleggen van de stukken NOOIT enige opmerking over de onvolledigheid 

van de stukken. Er werd haar evenmin een brief gestuurd met het verzoek tot aanvulling of 

verduidelijking, laat staan actualisering. 

 

Louter op basis van het feit dat het attest van goed gedrag en zeden enkele maanden oud was, werd de 

aanvraag zonder meer geweigerd. 

 

Bij de evaluatie van een persoon wiens verblijf wordt geweigerd omwille van het eventuele gevaar dat zij 

vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid dient de bevoegde instantie de door de 

vreemdeling aangebrachte gegevens inzake haar persoonlijke situatie aan een zorgvuldig onderzoek te 

onderwerpen (RvV 14 december 2018, nrs. 214 051 VK, 214 065 VK. 214 066 VK en 214 Q67 VK). 

 

Van een zorgvuldige overheid kan er dan ook verwacht worden dat zij: 

 

- bij discussie bijkomende stukken opvraagt (zoals gebruikelijk is) 

 

- minstens betwist dat er in casu geen attest van goed gedrag meer voorgelegd kan worden en 

hiervan de bewijzen of minstens de (tegen)indicaties aanlevert; quod non. 

 

Verder deed verweerder in het licht van zijn zorgvuldige feitenvinding niet de moeite om het bewijs te 

vragen of het attest van goed gedrag en zeden nog steeds hetzelfde is en dit in tegenstelling tot andere 

dossiers waar dit per brief wordt opgevraagd; quod non in casu. 

 

Ter illustratie kan er verwezen worden naar de procedure in het kader van een aanvraag van een 

gecombineerde werkvergunning, waar de aanvrager binnen de 10 dagen verneemt of de aanvraag 

volledig en dus ontvankelijk is of hij daarentegen de dienst nog iets moet bezorgen. In dat geval heeft hij 

na ontvangst van de bijkomende vereiste of oproep tot actualisatie, 15 dagen tijd om de documenten te 

bezorgen. Deze manier van werken is wat men kan verwachten van een zorgvuldige en redelijke 

overheid die het nodeloos opnieuw starten van dezelfde procedures en de daarbij komende kosten en 

tijdverlies wenst te vermijden. 

 

De bestreden beslissing is bijgevolg niet het resultaat van een individueel onderzoek waarbij alle 

objectieve en relevante gegevens, die blijken uit het administratief dossier, in acht werden genomen. De 

beslissing geeft geen enkel blijk van een belangenafweging. 

 

De verwerende partij heeft nagelaten om zorgvuldig te werk te gaan en vervolgens een afdoende 

gemotiveerde beslissing te nemen. 
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Ook in het licht van het evenredigheidsbeginsel voldoet de genomen beslissing niet. De verwerende 

partij maakt volledig abstractie van de bedoeling van het vereiste attest, namelijk te kunnen besluiten of 

betrokkene al dan niet een gevaar vormt voor de openbare orde. 

 

Uit het voorgelegde attest van 16 juli 2019 blijkt dat verzoekster geen gevaar vormt voor de nationale 

veiligheid, op zijn minst voor de periode voorafgaand aan het attest. 

 

Verwerende partij stelt dat uit dit stuk niet kan worden afgeleid dat betrokkene heden nog van 

onberispelijk gedrag is. Het attest was op het moment van de aanvraag evenwel slechts enkele 

maanden oud. 

 

Daarenboven vormt ook een later attest slechts een momentopname, gezien er na het indienen van een 

aanvraag alsnog enige zaken zouden kunnen mislopen. Elk dossier is dus per definitie een 

momentopname.  

 

Bovendien verbleef mevrouw K. in Nederland en vervolgens in België en niet in Suriname. Aangezien ze 

in 2019-2020 niet in Suriname was, kan er onmogelijk een wijziging zijn geweest van het attest. 

 

De genomen beslissing is, gelet op de gevolgen, zonder eenvoudige mogelijkheid tot actualisatie van 

een attest dat in casu slechts enkele maanden oud was, dermate disproportioneel en onevenredig ten 

aanzien van het vooropgestelde doel. 

 

Uit de feiten blijkt dat mevrouw in de gecontesteerde periode zelfs niet in Suriname is geweest. 

 

Verzoekster dient bijgevolg nogmaals dezelfde procedure te doorlopen, waar in casu een eenvoudige 

aanvulling de bijkomende kosten en tijdsverlies kunnen vermijden. De genomen beslissing is dan ook 

uitermate disproportioneel en kennelijk onredelijk. 

 

Ondergeschikt bestaat de doelnorm van deze bepaling erin te kijken of betrokkenen geen feiten tegen 

de openbare orde gepleegd heeft. Aangezien ze in 2019-2020 niet in Suriname was, kan er onmogelijk 

een wijziging zijn geweest van het attest. 

 

De verwerende partij heeft nagelaten om het geheel van elementen in acht te nemen, in de balans te 

leggen, en vervolgens een gemotiveerde en redelijke beslissing te nemen. 

 

Om deze redenen is de bestreden beslissing onwettig en dient zij vernietigd te worden. 

 

Het middel is gegrond.” 

 

2.2. Na een theoretische inleiding verklaart verzoekster dat zij een attest van goed gedrag en zeden 

heeft voorgelegd dat dateert van 19 juli 2019. Verzoekster betoogt dat op het ogenblik van de aanvraag  

dit attest slechts enkele maanden oud was en dat er naast dit attest aan alle vereiste voorwaarden 

voldaan werd. Er werd door de verwerende partij nooit enige opmerking gemaakt over de onvolledigheid 

van deze stukken en er werd haar evenmin een brief gestuurd met het verzoek tot aanvulling of 

actualisering. Daarnaast wijst verzoekster erop dat zij in 2019 - 2020 niet in Suriname, maar in 

Nederland verbleef. 

 

Art. 12bis, §1, van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§ 1. De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, moet 

zijn aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is 

voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. 

In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag echter indienen bij het gemeentebestuur van zijn 

verblijfplaats : 

1° indien hij al in een andere hoedanigheid toegelaten of gemachtigd werd tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk en indien hij vóór het einde van deze toelating of machtiging alle in § 2 

bedoelde bewijzen overlegt; 

(…) ” 

 

Artikel 12bis, §2, van de vreemdelingenwet luidt als volgt : 
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“§ 2. Indien de in § 1 bedoelde vreemdeling zijn aanvraag indient bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland, 

moeten samen met de aanvraag documenten worden overgelegd die aantonen dat hij voldoet aan de 

voorwaarden die worden bedoeld in artikel 10, §§ 1 tot 3, onder meer een medisch getuigschrift waaruit 

blijkt dat hij niet lijdt aan één van de in de bijlage aan deze wet opgesomde ziekten, evenals, indien hij 

ouder is dan achttien jaar, een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document.” 

 

In casu blijkt dat verzoekster een Surinaams bewijs van goed gedrag en zeden voorlegde van 19 juli 

2019. Uit verschillende interne e-mails in het administratief dossier blijkt dat niet duidelijk is op welke 

datum de aanvraag werd ingediend. Enerzijds blijkt dat de retributie voor de aanvraag werd betaald op 

18 september 2019 en dat het bewijs van goed gedrag en zeden op die datum nog als voldoende recent 

zou worden beschouwd. Vervolgens wordt verwezen naar een brief van de advocaat van verzoekster 

d.d. 26 februari 2020. Indien dit de datum van indienen zou zijn, betekent dit dat het bewijs van goed 

gedrag en zeden onvoldoende recent zou zijn. Uiteindelijk blijkt dat de verwerende partij 6 april 2020 als 

datum van indienen heeft bepaald. In een voetnoot in de bestreden beslissing wordt vermeld dat dit de 

datum is van het ontvangstbewijs van de aanvraag voor een toelating tot verblijf (“bijlage 15bis”, cf. 

artikel 26, §1, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981). Er bevindt zich echter geen kopie van een 

“bijlage 15bis” in het (niet-geïnventariseerde) administratief dossier, zodat deze datum geen steun vindt 

in het administratief dossier.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) merkt op dat, hoewel het niet onredelijk is 

te eisen dat het bewijs van goed gedrag en zeden voldoende recent is, uit artikel 12bis van de 

vreemdelingenwet niet blijkt dat er een uiterste geldigheidsdatum zou zijn voor het neer te leggen 

uittreksel uit het strafregister. Evenmin verwijst de bestreden beslissing naar een andere rechtsregel 

waaruit dat zou blijken. De Raad merkt verder ook op dat wanneer als datum van indienen van de 

aanvraag 18 september 2019 wordt genomen, het bewijs van goed gedrag en zeden op dat ogenblik 

slechts 2 maanden oud was. Nu niet blijkt op grond van welke objectieve elementen de datum van 

indienen werd bepaald op 6 april 2020 – en die datum aldus arbitrair blijkt – en evenmin een rechtsregel 

wordt aangeduid die bepaalt dat het uittreksel uit het strafregister niet ouder mag zijn dan een bepaalde 

datum, dient verzoekster te worden bijgetreden waar zij aanvoert dat de bestreden beslissing kennelijk 

onredelijk is. Waar de bestreden beslissing motiveert dat uit niets kan worden besloten of verzoekster al 

dan niet een gevaar vormt voor de openbare orde, blijkt uit het administratief dossier niets dat daarop 

wijst. Waar vervolgens wordt gemotiveerd dat verzoekster haar aanvraag diende te actualiseren, werd 

hierboven reeds vastgesteld dat het bewijs van goed gedrag en zeden op 18 september 2019 nog 

relatief recent was op het ogenblik van de aanvraag en dat de bestreden beslissing werd genomen op 

11 januari 2021. Verzoekster kan worden bijgetreden waar zij aanvoert dat, indien de verwerende partij 

onvoldoende gegevens had, zij bijkomende gegevens kon opvragen.  

 

Waar de verwerende partij in de nota met opmerkingen, na een uiteenzetting van het in de beslissing 

toegepaste rechtskader, in concreto aanvoert dat een attest van anderhalf jaar oud onvoldoende recent 

is, merkt de Raad op dat zij daarmee verwijst naar de datum van het nemen van de bestreden 

beslissing en niet naar de datum van indienen van de aanvraag. De verwerende partij wordt dan ook 

niet bijgetreden.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

3. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van 11 januari 2021 waarbij de aanvraag voor een toelating tot verblijf onontvankelijk 

wordt verklaard (bijlage 15quater), wordt vernietigd. 
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Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen juni tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


