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 nr. 134 914 van 11 december 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 25 juni 2014 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 7 mei 

2014 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 4 juli 2014 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 september 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 oktober 

2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor 

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

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker huwde op 23 juli 2003 in Turkije met zijn Belgische echtgenote.  

 

1.2. Verzoeker kwam op 13 maart 2004 toe op Belgisch grondgebied, voorzien van een visum D in het 

kader van gezinshereniging en diende op 13 mei 2004 in functie van zijn Belgische echtgenote een 

aanvraag tot vestiging in (bijlage 19). 
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1.3. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken trof op 17 mei 2004 een beslissing tot 

voorlopig uitstel van de beslissing voor een bijkomend onderzoek. 

 

1.4. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken trof op 5 oktober 2004 een beslissing tot 

weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Verzoeker stelde 

hiertegen een verzoek tot herziening in dat op 14 november 2007 werd omgevormd in een beroep tot 

nietigverklaring voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Dit beroep tot 

nietigverklaring werd door de Raad verworpen (RvV 28 maart 2008, nr. 9159). 

 

1.5. Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Gent van 26 juni 2008 werd het huwelijk van 

verzoeker nietig verklaard. 

 

1.6. Verzoeker diende op 25 september 2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9bis van de wet 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). 

 

1.7. Op 10 januari 2013 trof de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) een beslissing waarbij 

de in punt 1.6 vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard en waarbij bevel werd gegeven om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.8. Verzoeker erkende op 11 januari 2013 de Belgische dochter van mevr. K. 

  

1.9. Verzoeker diende op 12 november 2013 een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie (bijlage 19ter) in functie van zijn Belgische dochter. 

 

1.10. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 7 mei 2014 een beslissing tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Verzoeker 

werd hiervan op 27 mei 2014 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“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 werd ingediend door: 

Naam: D.(…) 

Voornaam: F.(…) 

Nationaliteit: Turkije 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…)  

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

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

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

De bepalingen van artikel 40terzijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover 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 hen voegen.' 

Uit de gegevens van het administratieve dossier blijkt dat niet voldaan is aan het gestelde in artikel 

40bis, § 2, 4° van de wet van 15.12.1980. Immers, gezien de referentiepersoon ingeschreven is op een 

ander adres dan betrokkene, blijkt dat betrokkene niet de intentie heeft zich bij de referentiepersoon te 

voegen.  

Betrokkene legt volgende documenten voor als bewijs dat er toch een affectieve en financiële band met 

de referentiepersoon zou bestaan: 

- geboorteakte referentiepersoon: uit deze akte is enkel af te leiden dat betrokkene de vader is van de 

referentiepersoon; het vormt geen bewijs van het bestaan van een affectieve en financiële band. 

- een schrijven van advocatenkantoor Vrijens dd. 29.01.2014 betreffende een omgangsregeling uit te 

werken: aangezien er in het administratieve dossier geen verzoekschrift of verdere bewijzen zijn omtrent 

deze regeling, dit schrijven een verklaring op eer is en niet op zijn feitelijkheid en waarachtigheid kan 
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getoetst worden, kan dit document niet aanvaard worden als afdoende bewijs van\een affectieve en 

financiële band tussen betrokkene en referentiepersoon. 

De affectieve en financiële band tussen betrokkene en de referentiepersoon is onvoldoende bewezen. 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

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

Uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de vreemdeling geen aanspraak kan maken op enig 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond.. Om deze reden levert de de gemachtigde van de 

minister een bevel om het grondgebied te verlaten af.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 40 ter 

van de vreemdelingenwet, van de algemene rechtsbeginselen en van de beginselen van behoorlijk 

bestuur, meer bepaald de (materiële) motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsplicht en de rechten van 

verdediging. Tevens voert verzoeker een manifeste beoordelingsfout aan. Verzoeker stelt in zijn middel 

het volgende: 

 

“1. 

Artikel 2 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dat dit 

impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, maar 

tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. Terwijl artikel 3 

van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit zelfde artikel de 

motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat deze pertinent moet zijn en duidelijk te maken 

hebben met de beslissing1. 

Dat dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing evenwel niet afdoende is. 

2. 

Zo wordt verzoekers verblijf van meer dan drie maanden op het Belgische grondgebied geweigerd 

omdat niet afdoende bewezen is dat verzoeker een afffectieve en financiële band met zijn kind 

onderhoudt. 

Volgens verweerder kan een schrijven van verzoekers raadsman met een voorstel gericht aan de 

raadsman van de moeder om een omgangsregeling en financiële bijdrage vast te leggen aangaande 

hun kind niet aanvaard worden nu dit schrijven niet op zijn feitelijkheid en waarachtigheid kan getoetst 

worden. 

3. 

Dat evenwel de zorgvuldigheidsverplichting, de motiveringsplicht en verzoekers rechten van verdediging 

door verweerder ernstig wordt geschonden, daar verzoeker in de onmogelijkheid verkeerde op een 

afdoende manier zijn verweer/argumenten te formuleren. 

Dat in elk geval sprake is van een manifeste beoordelingsfout door verweerder. 

Dat evenwel verweerder heeft nagelaten zich voldoende te infomeren minstens verzoeker te horen 

hieromtrent. 

Dat de beslissing dient te stoelen op een correcte feitenvinding. Het bestuur dient zich zo nodig 

voldoende te informeren om met kennis van zaken een beslissing te nemen 

3 

Dit is in casu niet gebeurd nu, alvorens een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten te nemen, geen afdoende onderzoek werd verricht 

en verzoekers verdediging/standpunt niet werd gehoord. 

Dat verweerder in elk geval geenszins op een afdoende manier heeft gemotiveerd waarom een 

schrijven van verzoekers raadsman niet kan weerhouden worden als bewijs van een affectieve en 

financiële band tussen verzoeker en zijn kind. 

Dat verzoeker geenszins begrijpt waarom een schrijven van verzoekers raadsman niet op zijn 

feitelijkheid en waarachtigheid kan getoetst worden. 

4. 

Dat er tevens sprake is van schending van de zorgvuldigheids-en de motiveringsplicht nu verweerder 

heeft nagelaten een grond en zorgvuldig voorafgaand onderzoek te voeren. 

Dat verweerder voorafgaandelijk onvoldoende informatie heeft ingewonnen. 

Dat immers ondertussen een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling 

Gent sectie Jeugdrechtbank, 25e Kamer, dd. 20.01.2014 is tussengekomen waartegen verzoeker op 19 

mei 2014 heeft hoger beroep aangetekend bij het Hof van Beroep te Gent, 15e Jeugdkamer (cf. stuk 2). 
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In dit beroepschrift vordert verzoeker dat een secundair verblijf van zijn kind bij hem wordt vastgelegd 

om de veertien dagen een weekend en de helft van de schoolvakanties. Daarnaast verklaart verzoeker 

uitdrukkelijk dat hij bereid is om een maandelijke onderhoudsbijdrage van 50,00 euro voor zijn kind te 

betalen aan de moeder. 

Dat dit hoger beroep wordt ingeleid op 29 oktober 2014 bij het Hof van Beroep te Gent, 15e Jeugdkamer 

(cf. stuk 2). 

Dat derhalve verweerder geenszins in de bestreden beslissing kan stellen dat verzoeker nalaat een 

affectieve en financiële band met zijn kind aan te tonen. 

Dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout in hoofde van verweerder en schending van de 

motiveringsplicht-en de zorgvuldigheid nu verweerder heeft nagelaten voldoende informatie in te winnen 

omtrent verzoekers situatie in het licht van de toepassing van het art. 40ter Vw. 

5. 

Dat verzoeker wel degelijk voldoet aan de voorwaarden van het artikel 40ter van de Wet van 15 

december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen nu hij alles in werk stelt om een effectieve en financiële band met zijn kind te 

onderhouden. 

Dat derhalve verzoeker geenszins een beslissing tot weigering van het verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten kon worden betekend.” 

 

2.1. Het middel is niet ontvankelijk voor zover verzoeker daarin de schending aanvoert van de algemene 

rechtsbeginselen aangezien hij in gebreke blijft te verduidelijken welke rechtsbeginselen hij precies 

geschonden acht. 

 

2.2. Waar verzoeker de schending inroept van de rechten van verdediging, merkt de Raad op dat de 

rechten van verdediging niet van toepassing zijn op zuiver administratieve beslissingen die worden 

genomen in het raam van de vreemdelingenwet (RvS 18 september 2009, nr. 196.182; RvS 4 april 

2007, nr. 169.748). De schending ervan kan dan ook niet dienstig worden aangevoerd. 

 

2.3. 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 zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer 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 worden onderzocht, zodat zij met kennis van 

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

 

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

bestuurshandelingen hebben betrekking op de formele motiveringsplicht. Deze heeft tot doel de 

bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. De Raad wijst erop dat het tegelijk aanvoeren van de schending van de formele en de 

materiële motiveringsplicht niet mogelijk is. Een gebrek aan deugdelijke formele motivering maakt het de 

verzoekende partij immers onmogelijk om uit te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is 

(cf. RvS 14 juli 2004, nr. 133.900). Bijgevolg dient vastgesteld dat, ofschoon de verzoekende partij zich 

steunt op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

uit het middel blijkt dat zij de motieven die aan de grondslag van de bestreden beslissing liggen, kent 

doch betwist dat deze motieven de bestreden beslissing kunnen dragen. De verzoekende partij voert 

met andere woorden de schending van de materiële motiveringsplicht aan. Immers betreft het nagaan of 

de motieven pertinent zijn, de materiële motiveringsplicht (cf. RvS 26 februari 2003, nr. 116.486).  

 

2.5. 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 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). 

 

2.6. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 52, §4, vijfde lid van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
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van vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit) als haar juridische grondslag. Dit artikel uit het 

besluit bepaalt het volgende: 

 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.” 

 

2.7. Blijkens het administratief dossier diende verzoeker op 12 november 2013 een aanvraag in van een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter). Verzoeker wenste een recht 

op verblijf erkend te zien op grond van het door hem geschonden geachte artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet en beriep zich op zijn hoedanigheid van familielid zoals vermeld in artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet, met name “bloedverwant(en) in opgaande lijn”, die ouder is van 

een minderjarige Belg, die de Belg begeleiden of “zich bij hem voegen”.  

 

2.8. De bestreden beslissing is gestoeld op de vaststelling dat verzoeker kennelijk niet de intentie heeft 

om zich bij de referentiepersoon te voegen. De Raad merkt op dat verzoeker niet in het minst de 

vaststelling betwist dat hij op een ander adres is ingeschreven dan de referentiepersoon. Aangezien er 

geen sprake is van samenwoonst tussen de aanvrager en de referentiepersoon werd aan verzoeker ter 

gelegenheid van zijn aanvraag gevraagd om een bewijs voor te leggen van een affectieve en/of 

financiële band met zijn Belgische kind. Blijkens het administratief dossier legde verzoeker op 25 

februari 2014 een geboorteakte neer en een schrijven van zijn raadsman van 29 januari 2014 waarin 

aan een andere raadsman wordt gevraagd om een omgangsregeling uit te werken. 

 

2.9. De Raad stipt aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris geenszins kennelijk onredelijk te 

werk ging door enerzijds te poneren dat de geboorteakte geen bewijs vormt van een affectieve en 

financiële band en anderzijds de bewijswaarde van het neergelegde schrijven van de raadsman van 

verzoeker in twijfel te trekken. Ondanks de uiteenzetting ter terechtzitting over de inhoud van de 

briefwisseling tussen advocaten, slaagt verzoeker er niet in aan te tonen dat het neergelegde stuk 

onjuist zou zijn beoordeeld door hieraan slechts de waarde te hechten van een verklaring op eer die niet 

op haar waarachtigheid kan worden getoetst. Verzoeker maakt immers niet aannemelijk dat er op het 

ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing een verzoekschrift voor de rechtbank of andere 

bewijzen omtrent de omgangsregeling voorhanden waren om de affectieve en financiële band tussen 

verzoeker en zijn Belgische dochter verder aan te tonen. Bovendien blijkt uit de inhoud van de brief dat 

verzoeker zijn dochter “enige tijd niet heeft kunnen zien” en dat er thans geen onderhoudsbijdrage wordt 

betaald, wat de afwezigheid van een affectieve en/of financiële band in de verf zet. 

 

2.10. Thans voert verzoeker in zijn middel aan dat er ondertussen een vonnis zou zijn tussengekomen 

van de jeugdrechtbank van Oost-Vlaanderen waartegen verzoeker op 19 mei 2014 beroep zou hebben 

aangetekend (Verzoekschrift, bijlage 2). De Raad wijst er echter op dat verzoeker niet aantoont dat hij 

deze bijkomende informatie, voor zover deze de bestreden beslissing chronologisch voorafgaat en los 

van de vraag of deze een affectieve en/of financiële band bewijst, aan het oordeel van de gemachtigde 

van de staatssecretaris had voorgelegd. Het gaat niet op dat verzoeker het bestuur verwijt onvoldoende 

informatie te hebben ingewonnen terwijl hijzelf in het kader van zijn aanvraagprocedure nalatig is 

geweest om de gevraagde bewijsstukken over te maken. Aangezien verzoeker uitdrukkelijk werd 

uitgenodigd om de nodige stavingsstukken neer te leggen, kan hij onmogelijk worden gevolgd waar hij 

oppert dat hij in de onmogelijkheid verkeerde om op een afdoende manier zijn argumenten te 

formuleren. De blote bewering van verzoeker dat hij nu “alles in het werk stelt” om een “een effectieve” 

en financiële band met zijn kind te onderhouden is niet van aard om het gebrek aan bewijsstukken te 

vergoelijken. Ten overvloede stipt de Raad aan dat uit het beroepsverzoekschrift van 19 mei 2014 blijkt 

dat de rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen op 20 januari 2014 de exclusieve uitoefening 

van het ouderlijk gezag over de referentiepersoon aan de moeder toekende, hetgeen opnieuw ernstige 

twijfels doet rijzen bij de realiteit van de band van verzoeker met zijn dochter. 

 

2.11. Er werd geen schending aangetoond van artikel 40ter van de vreemdelingenwet. De bestreden 

beslissing steunt op deugdelijke feitelijke en juridische overwegingen. Verzoeker maakt niet aannemelijk 

dat met bepaalde elementen geen of onvoldoende rekening zou zijn gehouden. Er is geen sprake van 

een schending van de materiële motiveringsplicht of van de zorgvuldigheidsplicht. Er werd geen 

manifeste beoordelingsfout aangetoond. 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 
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3. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf december tweeduizend veertien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 

 


