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 nr. 52 258 van 30 november 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, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 7 oktober 2010 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 29 juli 2010 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard en het samenhangend bevel om het 

grondgebied te verlaten van 7 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 21 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 november 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. JANSEN, die 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 15 december 2009 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9bis 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 29 juli 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, 
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aan verzoeker ter kennis gebracht op 7 september 2010. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan 

de motivering luidt als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 15.12.2009 werd 

ingediend door:  

 

K., B.  

nationaliteit: Turkije  

geboren te (…)  

adres: (…)  

 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek ontvankelijk is doch ongegrond.  

 

Reden:  

 

Betrokkene haalt aan dat hij geregulariseerd wil worden op basis van de instructies van 19 juli 2009 

betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet. Zoals algemeen bekend, werden deze 

instructies door de Raad van State vernietigd op 11 december 2009. Zoals eveneens algemeen bekend, 

heeft de Staatssecretaris voor Asiel en Migratiebeleid, de heer Melchior Wathelet, zich geëngageerd om 

binnen zijn discretionaire bevoegdheid de criteria voor regularisatie zoals beschreven in eerder 

vernoemde instructie, te blijven toepassen.  

 

Betrokkene beroept zich op het criterium 2.8A van de vernietigde instructie van 19.07.2009, maar hij 

voldoet echter niet aan de cumulatieve voorwaarden die noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen 

voor regularisatie op deze basis. Betrokkene slaagt er immers niet in om aan te tonen dat hij 5 jaar 

ononderbroken op het grondgebied verblijft. Betrokkene verklaarde aan de politie dat hij regelmatig in 

het buitenland verblijft en maar sporadisch in België.  

 

Het gegeven dat betrokkene ouder is van een Belgisch kind geeft hem geen automatisch recht op 

verblijf.  

Betrokkene heeft door zijn gedrag namelijk de openbare orde geschaad.  

Betrokkene werd veroordeeld op 26.06.1999 door de Correctionele Rechtbank van Tongeren tot 

een gevangenisstraf van 3 maanden met uitstel 3 jaren  

- wegens opzettelijke slagen en verwondingen. 

 

Betrokkene werd veroordeeld op 11.04.2000 door de Correctionele Rechtbank van Tongeren tot 

een gevangensstraf van 3 maanden  

- wegens valsheid in geschriften”  

 

Op 29 juli 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoeker ter kennis gebracht op 7 

september 2010. Dit is de tweede bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“REDEN VAN DE BESLISSING:  

 

De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art.7, alinea 1,2° van de Wet 

van 15 december 1980).  

Regelmatig verblijf verstreken.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Noch de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van Vreemdelingen, noch het koninklijk besluit van 21 december 2006 

houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voorziet in de mogelijkheid 

om ter terechtzitting nieuwe stukken neer te leggen indien de Raad als annulatierechter optreedt. 

Aangezien de ter zitting neergelegde documenten geen reglementair voorziene procedurestukken zijn 
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en gelet op de rechten van de verdediging, dienen deze uit de debatten te worden geweerd (RvS 20 

december 2001, nr. 102.154; RvS 16 mei 2006, nr. 158.863). 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 Met betrekking tot het eerste middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“2.1 eerste middel: 

Aangezien verzoekende partij nooit aan de politie verklaard heeft dat hij regelmatig in het buitenland 

verblijft en maar sporadisch in België, zoals "aangehaald" werd in de bestreden beslissing. 

Aangezien verzoekende partij van oordeel is en blijft dat hij dit niet bedoeld heeft en dat hij door de 

verbalisanten op dat vlak verkeerd begrepen moet zijn. Hoogste bedoelde hij uit te leggen aan 

verbalisanten dat hij kennissen had in Nederland, vlak over de grens, die hij af en toe een bezoek 

bracht, meer niet. 

Aangezien verzoekende partij van oordeel is dat zijn eigen voormelde "verklaring" niet het enige 

argument mag zijn om zijn (destijds) onafgebroken verblijf in België sedert vijf jaar af te wijzen, temeer 

het hoogstwaarschijnlijk gaat om een misbegrepen verklaring die door geen enkel ander objectief 

element wordt bevestigd.” 

 

3.2 Met betrekking tot het eerste middel stelt verweerder in de nota met opmerkingen vast dat verzoeker 

“geen enkele schending (aanvoert) van een wetsbepaling waarop hij zich voor dit beroep baseert. De 

verwerende partij heeft dan ook het gissen naar de juridische gronden waarop dit eerste middel werd 

gebaseerd.”  

 

De Raad merkt op dat luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van feiten en middelen moet 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 die door de 

bestreden rechtshandeling wordt geschonden en de wijze waarop deze rechtsregel wordt geschonden 

(RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972 en RvS 1 oktober 2006, nr. 

135.618). 

 

In de uiteenzetting onder het “eerste middel” geeft verzoeker niet op voldoende duidelijke wijze te 

kennen welke rechtsregel of welk rechtsbeginsel door de bestreden handeling is geschonden en in welk 

opzicht die regel of dat beginsel is geschonden. Het “eerste middel” bevat geen middelen in de zin van 

voornoemde artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet. De exceptie van verweerder is 

in de aangegeven mate gegrond.  

 

Ter terechtzitting legt de raadsman van verzoeker een ‘link’ met zijn tweede middel en stelt de 

schending aan te voeren van de zorgvuldigheidsplicht.  

 

In zoverre het de bedoeling van verzoekers raadsman lijkt te zijn om, aan de hand van zijn uiteenzetting 

ter terechtzitting het middel uit te breiden door te stellen dat ‘bedoeld wordt een schending van de 

zorgvuldigheidsplicht’, dient de Raad op te merken dat het ‘nieuw middel’ niet op een ontvankelijke wijze 

voor het eerst ter terechtzitting kan worden aangevoerd aangezien het geen middel van openbare orde 

betreft noch een middel is dat verzoeker niet in het inleidend verzoekschrift kon aanvoeren. De 

uitbreiding van het middel ter terechtzitting is bijgevolg evenmin ontvankelijk.  

 

Ten overvloede merkt de Raad nog op dat waar verzoeker van “oordeel is dat zijn eigen voormelde 

"verklaring" niet het enige argument mag zijn om zijn (destijds) onafgebroken verblijf in België sedert vijf 

jaar af te wijzen”, verzoeker in essentie aanvoert het niet eens te zijn met de beoordeling van 

verweerder. De Raad wijst erop dat het feit dat verzoeker het niet eens is met de gevolgtrekkingen van 

de gemachtigde van de staatssecretaris niet volstaat om de motieven te weerleggen. 

 

Het eerste middel is onontvankelijk.  

 

 

 

 

 

3.3 In het tweede middel zet verzoeker het volgende uiteen: 
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“2.2 tweede middel 

Aangezien verzoekende partij inderdaad een veroordeling opliep in 1999 en een in 2000, maar dat dit 

tot dusver nooit een reden was geweest om terug te sturen of aan te nemen dat het openbaar belang of 

de nationale veiligheid ooit in het gedrang waren gekomen. 

Gedrag dat de openbare orde schaadt dient van die aard te zijn dat hieruit een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving kan afgeleid worden. 

De enkele verwijzing naar een vroegere strafrechtelijke veroordeling volstaat niet. Wanneer de feiten 

van enkele jaren terug dateren, zoals in casu, moet worden aangetoond dat het gevaar voor de 

openbare orde nog actueel is (zie RvV 4958, RvV 7056,TVR,2008, nr. 2, p. 147.) 

Aangezien er steeds een zorgvuldige afweging gemaakt dient te worden tussen het werkelijk gevaar en 

de inbreuk op het gezinsleven van de betrokkene. Wanneer uit de motivering geen duidelijke afweging 

blijkt en er niet nagegaan kan worden of DVZ de evenredigheidstoets heeft gedaan, kan de beslissing 

worden vernietigd (RvV20338) 

Dat verwerende partij in casu geenszins het persoonlijk gedrag van verzoekende partij onderzocht heeft 

en zich er mee vergenoegd heeft te verwijzen naar oude strafrechterlijke veroordelingen.” 

 

3.4 In zoverre verzoeker de schending aanvoert van het zorgvuldigheidsbeginsel, dient erop te worden 

gewezen dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. De 

zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle 

relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, nr. 

107.624).  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat aan verzoeker de machtiging tot verblijf niet kan worden toegekend 

omdat hij niet aantoont 5 jaar ononderbroken verbleven te hebben op het grondgebied. Verweerder leidt 

dit af uit het politieverslag van 25 februari 2010 waaruit blijkt dat verzoeker zelf verklaarde slechts 

sporadisch in België te verblijven en regelmatig in het buitenland te verblijven. In het politieverslag is het 

volgende uiteengezet: “K.B. zegt zelf tot op heden nog geen betaalbare woning of appartement 

gevonden te hebben waar hij en zijn dochter zouden kunnen wonen. In afwachting hiervan verblijf hij 

regelmatig in het buitenland bij vrienden en sporadisch bij zijn moeder.” Deze vermeldingen stemmen 

overeen met de gegevens in het dossier en worden niet weerlegd door de loutere bewering dat het om 

een “misbegrepen verklaring” zou gaan.  

 

Daarnaast motiveert verweerder in de beslissing dat het feit dat verzoeker ouder is van een Belgisch 

kind hem geen automatisch recht geeft op verblijf. Verzoeker heeft namelijk door zijn gedrag de 

openbare orde geschaad. In tegenstelling tot verzoekers bewering in het verzoekschrift blijkt uit de 

motivering in de bestreden beslissing dat verweerder wel degelijk zijn “gezinsleven” heeft afgewogen. 

Verweerder leidt uit de in de beslissing opgesomde strafrechtelijke veroordelingen af dat verzoeker door 

zijn gedrag de openbare orde heeft geschaad. Verzoeker betwist de veroordelingen niet doch stelt dat 

deze veroordelingen niet van aard zijn dat “hieruit een actuele, werkelijke en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving kan afgeleid worden”. De Raad stelt vast 

dat verzoeker niet betwist door zijn gedrag de openbare orde te hebben geschaad. Dit gegeven volstaat 

voor verweerder om verzoeker geen machtiging tot verblijf te geven louter op basis van het feit dat hij 

ouder is van een Belgisch kind. Verzoekers machtiging tot verblijf wordt echter in essentie geweigerd 

omdat hij geen ononderbroken verblijf van 5 jaar op het Belgisch grondgebied kan aantonen. Uit de 

motieven van de bestreden beslissing blijkt aldus dat verweerder, rekening houdende met alle relevante 

elementen en met kennis van zaken de beslissing heeft genomen. Uit de stukken in het administratief 

dossier blijkt niet dat de bestreden beslissing is genomen op basis van een verkeerde voorstelling van 

de feiten.   

 

De aangevoerde kritiek van verzoeker geeft weliswaar blijk van een andere feitelijke beoordeling van de 

gegevens van de zaak dan die van bevoegde overheid, doch het onderzoek van deze andere 

beoordeling nodigt te dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot de 

bevoegdheid van de Raad behoort. 

 

Het tweede middel is ongegrond.  

 

 

 

4. Korte debatten 
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De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, 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 dertig november tweeduizend en tien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


