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 nr. 50 465 van 28 oktober 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Turkse nationaliteit te zijn, op 

29 september 2010 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring 

te vorderen van de beslissingen van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

26 augustus 2010 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied 

te verlaten, aan verzoekers ter kennis gebracht op 2 september 2010. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 oktober 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat KEERSMAEKERS, die loco advocaat W. VAN IMPE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat D. VAN DER BEKEN, die loco advocaten E. MATTERNE 

en N. LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 25 mei 2010 dienen verzoekers een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart als burger 

van de Unie. 

 

Verzoekers worden uitdrukkelijk verzocht om binnen de drie maanden, ten laatste op 24 augustus 2010, 

de volgende documenten neer te leggen: bewijzen van ziekteverzekering. 

 

Op 26 augustus 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing houdende de weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 
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grondgebied te verlaten ten aanzien van verzoekers. Dit zijn de bestreden beslissingen , waarvan de 

motivering luidt als volgt: 

 

Beslissing genomen ten aanzien van verzoeker: 

 

“Reden van de beslissing:  

 

□ Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan 

drie maanden als familielid van een burger van de Unie:  

 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond dat hij onvermogend is in het land van herkomst: uit het 

voorgelegde attest blijkt dat betrokkene over een eigendom beschikt.  

 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond dat hij over een ziektekostenverzekering beschikt: 

betrokkene legt een SIS kaart voor als bewijs. Een SIS kaart impliceert niet automatisch dat een 

ziektekostenverzekering is afgesloten die alle risico's dekt in België.  

 

Omwille van deze redenen wordt het recht op verblijf aan betrokkene geweigerd.“  

 

Beslissing genomen ten aanzien van verzoekster: 

 

“Reden van de beslissing:  

 

□     Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan 

drie maanden als familielid van een burger van de Unie:  

 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond dat zij onvermogend is in het land van herkomst: uit het 

voorgelegde attest blijkt dat betrokkene over een eigendom beschikt.  

 

Betrokkene heeft niet afdoende aangetoond dat zij over een ziektekostenverzekering beschikt: 

betrokkene legt een SIS kaart voor als bewijs. Een SIS kaart impliceert niet automatisch dat een 

ziektekostenverzekering is afgesloten die alle risico's dekt in België.  

 

Omwille van deze redenen wordt het recht op verblijf aan betrokkene geweigerd. “  

 

2. Over de rechtspleging 

 

De advocaat van verzoekers vraagt om de nota met opmerkingen van de verwerende partij uit de 

debatten te weren daar de nota enkel betrekking heeft op verzoeker en niet op verzoekster. De 

advocaat van verzoekers meent dat de nota als te laat ingediend dient te worden beschouwd. 

 

De verwerende partij beaamt dat de nota enkel betrekking heeft op verzoeker, maar stelt dat de zaak 

van verzoeker en verzoekster gelijklopend is. Zij hebben immers op dezelfde dag een aanvraag 

ingediend en ook op dezelfde dag een weigeringsbeslissing gekregen op grond van dezelfde motieven. 

De verwerende partij is van oordeel dat hetgeen in de nota met opmerkingen staat eveneens van 

toepassing is op verzoekster. 

 

De nota met opmerkingen van de verwerende partij heeft zoals de verwerende partij zelf toegeeft 

inderdaad enkel betrekking op verzoeker. Evenwel werd de nota wat betreft verzoeker tijdig ingediend, 

zodat er geen reden bestaat om deze nota uit de debatten te weren. Wat betreft verzoekster kan enkel 

worden vastgesteld dat de verwerende partij geen nota heeft ingediend. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt op dat het verzoekschrift in casu nalaat duidelijk te omschrijven welke 

rechtsregel het geschonden acht. Zij meent dan ook dat het verzoekschrift onontvankelijk is. Zij verwijst 

dienaangaande naar artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

(hierna afgekort: de Vreemdelingenwet). 
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Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe 

van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het 

beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel 

door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 

2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Onder het kopje “middelen” beperken verzoekers zich ertoe te stellen dat ze voldoen aan de 

voorwaarden voor hun aanvraag tot verblijf van meer dan drie maanden en dat ze ten laste zijn 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet. Voorts bekritiseren 

verzoekers de motieven van de bestreden beslissingen zonder evenwel op een duidelijke wijze de 

rechtsregel aan te geven die zij geschonden achten. Ter terechtzitting beamen verzoekers dat het 

middel niet duidelijk blijkt uit het verzoekschrift, maar stellen zij dat zij eigenlijk de schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel bedoelen. De Raad stelt vast dat verzoekers aldus een nieuw middel inroepen. 

Een nieuw middel kan niet voor het eerst ter terechtzitting worden aangevoerd. Aldus dient de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen vast te stellen dat de exceptie opgeworpen door de verwerende partij 

gegrond is en dat het beroep niet ontvankelijk is. 

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve 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 de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig oktober tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


