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 nr. 63 819 van 27 juni 2011 

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 Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 20 april 2011 

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 9 maart 2011 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend op grond 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. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 mei 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juni 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat G. MULLENS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. JOPPEN, 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 

 

1.1. Verzoeker diende op 22 september 2009 een aanvraag in om verblijfsmachtiging op grond 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).  

 

1.2. Verzoeker diende op 9 maart 2010 een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, dit in functie van zijn in België verblijvende Nederlandse echtge-

note. 

1.3. Op 20 augustus 2010 werd verzoeker in het bezit gesteld van een F-kaart. 
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1.4. Op 6 januari 2011 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid een 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

Deze beslissing is gemotiveerd als volgt:  

 

“(…) artikel 42 quater §1, 2° van de wet van 15.12.1980: de burger van de Unie die hij begeleid of 

vervoegd heeft, vertrekt uit het Rijk.  

Sedert 01.10.2010 staat de echtgenote van betrokkene in het Rijksregister ingeschreven met als 

verblijfplaats Nederland en staat betrokkene in Bilzen ingeschreven als alleenstaande.  

 

Betrokkene kan geen aanspraak maken op de bepalingen voorzien in artikel 42quater §4, meer bepaald 

bepalingen 2° en 3°: het kind staat namelijk samen met de moeder ingeschreven te Nederland en verblijft dus 

niet in het Rijk”  

 

Deze beslissing werd verzoeker betekend op 7 februari 2011. Tegen deze beslissing diende verzoeker 

op 7 maart 2011 een annulatieberoep in bij de Raad dat verworpen werd bij arrest nr. 60 712 van 29 

april 2011.  

 

1.5. Op 9 maart 2011 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

in punt 1.1 bedoelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond. Deze beslissing wordt betekend op 21 

maart 2011 en vormt de bestreden beslissing. Zij is gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) 

 

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. 

 

Redenen: 

 

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 prangende humanitaire situaties en haalt daarbij volgende elementen aan: 

zijn verblijf sinds 2005, zijn duurzame banden in België en zijn relatie met (S.B.). Het feit dat betrokkene 

sinds 2005 in België zou verblijven, dat hij getuigenverklaringen voorlegt, dat het centrum van zijn 

belangen in België ligt en dat hij duurzame banden in België heeft, kan niet weerhouden worden als een 

grond voor regularisatie. Betrokkene toont immers niet aan waarom dit een prangende humanitaire 

situatie zou zijn. 

 

Wat zijn relatie betreft met (S.B.), van Nederlandse nationaliteit, moet opgemerkt worden dat zij en haar 

dochter, op dit moment woonachtig zijn in Nederland. Gezien de relatie tussen betrokkene en (S.B.) 

gedaan is, kan betrokkene zich niet beroepen op deze relatie als zijnde een prangende humanitaire 

situatie of als zijnde een grond tot regularisatie. Om dezelfde reden kan er dan ook geen sprake zijn van 

een schending van het artikel 8 van het EVRM. Gezien de relatie beëindigd is en gezien betrokkene niet 

aantoont dat hij hier nog andere familieleden heeft, kan er geen schending zijn van dit artikel. Gewone 

sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

 

Ten slotte lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen banden, familie, vrienden of kennissen meer 

zou hebben in het land van herkomst waar hij zou kunnen verblijven. Betrokkene zou immers ruim 25 

jaar in Sierra Leone verbleven hebben en zijn verblijf in België, zijn integratie en opgebouwde banden 

kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met zijn relaties in het land van herkomst. 

 

Wat betreft het aangehaalde argument dat betrokkene nooit een inbreuk beging tegen de openbare orde 

dient opgemerkt te worden dat van alle vreemdelingen die in België verblijven, verwacht wordt dat zij 

zich houden aan de in België van kracht zijnde wetgeving. 
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Bijgevolg dient betrokkene dringend gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, hem 

betekend op 07.02.2011. 

 

Gelieve eveneens over te gaan tot intrekking van het ontvangstbewijs dat eventueel aan betrokkene zou 

zijn afgeleverd. (…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep 

 

2.1. In fine van het verzoekschrift vraagt de verzoekende partij haar “een verblijfsrecht te verlenen”.  

 

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen treedt in het voorliggend geschil overeenkomstig artikel 

39/2, §2, van de Vreemdelingenwet op als annulatierechter. Hij is derhalve niet bevoegd om een 

verblijfsrecht te verlenen. Ambtshalve wordt vastgesteld dat, in de mate dat het beroep dit tot voorwerp 

heeft, het niet ontvankelijk is. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn. 

  

3.1. In wat als een enig middel kan beschouwd worden werpt verzoeker de schending op van “de 

beginselen van behoorlijk bestuur (met name de zorgvuldigheidsplicht), van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (met name de 

materiële motiveringsplicht) en van artikel 42quater §1, §2, §4 en §5 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) en art 8 E.V.R.M.” 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“1. 

Verzoeker diende op 22.09.2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van art. 9bis 

van de Verblijfswet van 15 december 1980; De bestreden beslissing dd. 09.03.2011 van de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie-en asielbeleid van verklaart de aanvraag om 

machtiging tot verblijf dd. 22.09.2009 in toepassing van art. 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 art. 4 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 

december 1980, ontvankelijk maar ongegrond; Dit is de bestreden beslissing wordt foutief gemotiveerd, 

na een oppervlakkige behandeling van het dossier en na een bijzonder amateuristisch onderzoek; 

Dit blijkt - onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis - reeds uit de volgende vaststellingen, 

waarvan bewezen wordt dat verwerende partij ervan op de hoogte was en is ! 

a. 

Vooreerst verwijst wordt verwezen naar de door de Raad van State vernietigde instructies dd. 

19.07.2009 betreffende de toepassing van art. 9bis van de Vreemdelingenwet. Dat deze blijven 

toegepast worden is niet van aard om een argument te zijn om een negatieve beslissing voor verzoeker 

uit te vaardigen; 

b. 

Vervolgens wordt verwezen naar de door verzoeker aangehaalde prangende humanitaire redenen voor 

een verlengd verblijf; Hier knelt het schoentje : verwerende partij verwijs naar de oude situatie, terwijl zij 

wel op de hoogte is van de gewijzigde omstandigheden, maar verzwijgt deze - om onbegrijpelijke 

redenen -volledig; De bestreden beslissing houdt totaal geen rekening met het huwelijk van verzoeker, 

en spreekt nog van "relatie", en meent op deze grond te kunnen bewijzen dat verzoeker geen duurzame 

banden in België heeft. Verder zwijgt de bestreden beslissing ook de aanvraag tot verblijf van verzoeker 

als familielid van een burger van de Unie (gezinshereniging), in navolging van het op 20.02.2010 

afgesloten huwelijk met zijn Nederlandse partner, die in België woont, de genaamde B.S.E.H.,(…).  

Alsof zulks nog niet genoeg is, gaat de bestreden beslissing volledig voorbij aan het feit dat verzoeker 

op 09.08.2010 een verblijfskaart (visum gezinshereniging) verkreeg en dat op 15.08.2010 te Tongeren 

de dochter van verzoeker wordt geboren, de genaamde B.J.A.M.; 

Dit argument niet betrokken komt de hier bestreden beslissing tot de vaststelling "dat er geen hu-

manitaire redenen zijn voor een verder verblijf in België en dat er geen banden met België zouden zijn" 

??? Verzoeker is van oordeel dat al deze bijkomende omstandigheden dermate cruciaal zijn in de be-

oordeling van de aanvraag om machtiging tot verblijf overeenkomstig art. 9bis van de Verblijfswet, terwijl 

verzoeker dient vast te stellen dat bestreden beslissing van verwerende partij hier zelfs met geen woord 
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over spreekt en blijkbaar de beslissing baseert op een flagrant foutieve feitenvisie; De bestreden 

beslissing werd dan ook uitermate voorbarig genomen. Verwerende partij heeft dus duidelijk geen 

verder onderzoek dan wel slechts een uiterst summier onderzoek gedaan en onvoldoende grondig het 

dossier van verzoekster onderzocht. Uit alle voorgaande volgt dat verwerende partij niet is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens door geen verder onderzoek dan wel slechts een uiterst summier 

onderzoek te voeren. Alleszins heeft verwerende partij de feitelijke gegevens niet correct beoordeeld en 

is zij op grond daarvan onredelijk tot haar besluit gekomen. Ook verwijst verwerende partij in de 

bestreden beslissing uitsluitend naar de vermeldingen in het rijksregister, waaruit door verwerende partij 

zeer summier een eenzijdige conclusie wordt gehaald, zonder rekening te houden met de concrete 

omstandigheden van het dossier. 

"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 (R.v.St., nr. 107.624, 11 

juni 2002). " (RVV nr. 10.917, 30 augustus 2007, dossiernr. 2007-07-628) 

Door verwerende partij werd dan ook een schending begaan van de beginselen van behoorlijk bestuur 

(met name de zorgvuldigheidsplicht) en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (met name de materiële motiveringsplicht). 

2. 

Verzoeker verwijst vervolgens ook op artikel 42quater, § 4 van de Vreemdelingenwet, volgens hetwelk 

er een uitzonderingssituatie werd voorzien voor het geval hetzij het omgangsrecht met een minderjarig 

kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten (...), dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen 

aan de echtgenoot (...), die geen burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van 

bewaring moet uitgeoefend worden in het Rijk en dit zolang het nodig is; 

Verzoeker betoogt dat hij voldoet aan de voorwaarden zoals werd uiteengezet daar hij een bezoekrecht 

heeft bij zijn dochter, op grond van het tussengekomen vonnis dd. 09.12.2010 van het Vredegerecht te 

Bilzen; verzoeker ziet zijn dochter meerdere keren per week, hij had en heeft nog steeds een 

arbeidsbetrekking in het kader van een arbeidscontract en is aangesloten bij een mutualiteit; 

Verwerende partij diende minstens te verifiëren of de wettelijke voorwaarden wel degelijk zijn vervuld en 

of de vreemdeling zich niet in één van de uitzonderingssituaties op deze bepaling bevindt; Verwerende 

partij besliste om de aanvraag voor verlengd verblijf ongegrond te verklaren - hoewel verzoeker 

inmiddels voldeed aan alle voorwaarden van artikel Alquater, § 4, 3°van de Vreemdelingenwet - en 

verwerende partij is in geen geval nagegaan of er een beschikking van dringende voorlopige 

maatregelen tussen echtgenoten bestond tussen de partners aangaande het omgangsrecht met hun 

kind, noch is verweerder nagegaan of verzoeker over een arbeidscontract beschikte. Verzoeker beroept 

zich op artikel 42quater, § 4, 3° van de Vreemdelingenwet; de bestreden beslissing schendt minstens de 

zorgvuldigheidsplicht doordat verwerende partij op geen enkele wijze is nagegaan of verzoeker voldeed 

aan de voorwaarden van de uitzonderingsbepaling, terwijl hij op de hoogte was van het feit dat zij een 

gemeenschappelijk kind hadden zodat een minimum aan onderzoek gerechtvaardigd was, minstens 

diende verzoeker te worden uitgenodigd om de nodige documenten over te maken of hem de tijd te 

geven dit te doen. De hier bestreden beslissing is daarenboven genomen met toepassing van artikel 54 

van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Dit voornoemd artikel luidt als volgt : "Indien de minister 

of zijn gemachtigde een einde stelt aan het verblijf in toepassing van artikelen 42bis, 42ter of 42quater 

van de wet, wordt de betrokkene hiervan kennis gegeven door afgifte van een document overeen-

komstig het model van bijlage 21 met bevel om het grondgebied te verlaten. De verklaring van 

inschrijving of de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie wordt ingetrokken." De 

bestreden beslissing betreft aldus een afwijzing van een "verzoek tot verlengd verblijf overeenkomstig 

art. 9bis van de Verblijfswet". De bestreden beslissing wordt genomen op eigen initiatief van de 

gemachtigde van de staatssecretaris en vereist daarom de nodige zorgvuldigheid vooraleer wordt 

besloten tot de beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten. De 

bestreden beslissing houdt geen rekening met het nochtans uitdrukkelijk in de vreemdelingenwet 

geregelde geval van art. 42quater , hetwelk de zeer specifieke situatie regelt waarbij kinderen van 

gescheiden of feitelijk gescheiden ouders - zoals in casu - kunnen genieten van het omgangsrecht 

toegekend aan de ouder die familielid is van een burger van de Unie en op grond daarvan in het ver-

leden een verblijfsrecht bekwam. Verzoeker voldoet derhalve aan de voorwaarden van deze 

uitzonderingsbepaling en wijst hiervoor op de dringende voorlopige maatregelen zoals bevolen door de 

beschikking dd. 09.12.2010 van het Vredegerecht te Bilzen aangaande het omgangsrecht met zijn 

dochter. Verwerende partij was hiervan trouwens op de hoogte en had minstens een minimum aan 

onderzoek moeten doen naar de uitzonderingsbepalingen van artikel 42quater, § 4, 3°, minstens 

verzoeker de kans had moeten geven om de nodige bewijzen bij te brengen. Derhalve kan niet anders 

dan vastgesteld worden dat in de motivering van de bestreden beslissing zelfs niet wordt verwezen naar 

een verslag van samenwoonst of enige beschikking houdende dringende voorlopige maatregelen 
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betreffende echtgenoten. Anderzijds blijkt duidelijk dat verzoeker en zijn echtgenote een gemeen-

schappelijk kind hebben en dat verwerende partij ook niet het bestaan van het kind betwist of ontkent. 

Het zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding houdt in dat het bestuur slechts na een behoorlijk on-

derzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen. In casu 

dient te worden vastgesteld dat de staatssecretaris een beslissing heeft genomen op eigen initiatief, die 

een ernstig nadeel voor verzoeker inhoudt, met name een beëindiging van het verblijfsrecht, terwijl uit 

de bestreden beslissing expliciet blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid op de hoogte was van het kind van verzoeker. Rekening houdende met de uitzonderings-

bepaling voorzien in artikel 42quater, § 4, 3° van de Vreemdelingenwet diende de gemachtigde van de 

staatssecretaris met de nodige zorgvuldigheid de beslissing voor te bereiden alvorens tot de ongegrond-

heid van de machtiging tot verlengd verblijf overeenkomstig art. 9bis verblijfswet over te gaan. Aange-

zien de gemachtigde van de staatssecretaris evenwel op eigen initiatief de beslissing nam waarbij het 

verblijfsrecht van verzoeker wordt beëindigd met bevel om het grondgebied te verlaten, zou van de 

gemachtigde mogen verwacht worden dat hij zijn onderzoeksplicht als onderdeel van de 

zorgvuldigheids-plicht met de nodige ernst ter harte zou nemen. Verweerder diende niet enkel na te 

gaan of voldaan is aan de voorwaarden voor de beëindiging van het verblijfsrecht zoals wordt bepaald in 

de eerste paragraaf van artikel 42quater, maar diende tevens na te gaan of verzoeker niet valt onder 

één van de uitzonderingsbepalingen. Ook diende verwerende partij - indien hij over onvoldoende 

informatie beschikte om tot een beslissing te komen -bijkomend onderzoek te verrichten. 

Alleszins beschikte verwerende partij - blijkens zijn administratief dossier - over sterke aanwijzingen dat 

verzoeker in aanmerking zou kunnen komen voor de toepassing van de uitzondering voorzien in artikel 

42quater, § 4, 3° van de Vreemdelingenwet, met name was verweerder op de hoogte van het gemeen-

schappelijk kind, zodat de prangende humanitaire redenen voor een verlengd verblijf in het kader van de 

aanvraag overeenkomstig art. 9bis van de Verblijfswet wel degelijk bewezen zijn en de voorwaarden 

voor verlengd verblijf voor onbepaalde duur gegrond zijn; Uit de bestreden beslissing blijkt op geen 

enkele wijze dat verwerende partij verzoeker heeft geïnformeerd aangaande de op til zijnde beslissing 

teneinde hem de kans te geven de nodige bewijzen van zijn omgangsrecht en zijn arbeidscontract naar 

voor te brengen. Verwerende partij is zijn onderzoeksplicht in het kader van de zorgvuldigheidsplicht 

dan ook onvoldoende nagekomen. Verzoeker vordert bij huidig verzoekschrift dan ook uitdrukkelijk de 

vernietiging en schorsing van de bestreden bestuurshandeling dd. 09.03.2011 van de Gemachtigde van 

de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid; Dat het middel ernstig en gegrond is; 

3. 

Dat verwerende partij tekort is geschoten door de bestreden beslissing volstrekt foutief te motiveren ten 

aanzien van een mogelijke schending van het artikel 8 van het E.V.R.M. 

De bestreden beslissing stelt dat er dan ook geen sprake kan zijn van een schending van het artikel 8 

van het E. V.R.M., gezien de "relatie " beëindigt is en betrokkene niet aantoont dat hij hier nog andere 

familieleden heeft"; Hieruit blijkt duidelijk dat verwerende partij geen rekening heeft gehouden met het 

huwelijk van verzoeker dd. 20.02.2010 met zijn Nederlandse partner, die in België woont, de genaamde 

(B.S.E.H.), geboren te (…) op (…); Anderzijds spreekt verwerende partij zichzelf tegen, doet zij alsof zij 

er niet van op de hoogte is dat verzoeker inmiddels een in België geboren dochter heeft, de op (…) in 

(…) geboren (B.J.A.M.), waarvan verzoeker de vader is; De hier bestreden beslissing schendt derhalve 

art. 8 E.V.R.M. omdat aan alle voorwaarden voor verlengd verblijf omwille van prangende humanitaire 

redenen voldaan is;” 

 

3.2. Verwerende partij repliceert als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“ (…) In een eerste onderdeel stelt verzoeker dat de bestreden beslissing foutief werd gemotiveerd, 

verwijzend naar volgende elementen: 

-de instructie van 19 juli 2009 blijven toepassen, ondanks een vernietiging van de Raad van State, kan 

geen argument zijn om een negatieve beslissing te rechtvaardigen; 

-verweerder zou enkel rekening hebben gehouden met de 'oude situatie'. Zo is verzoeker ondertussen 

getrouwd, terwijl de beslissing spreekt over een ''relatie' . De bestreden beslissing zou niets zeggen over 

de aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie die verzoeker heeft 

ingediend en het verkrijgen van een verblijfskaart dientengevolge. Tevens zou de beslissing geen 

rekening houden met de gemeenschappelijke dochter van verzoeker en zijn echtgenote. 

Verwerende partij heeft de eer in eerste instantie de exceptie 'obscuri libelli' op te werpen in de mate dat 

verzoeker stelt dat de toepassing van de criteria van de instructie geen argument zou kunnen zijn om de 

aanvraag ongegrond te kunnen beoordelen. Verzoeker laat na de motieven van de bestreden 

beslissing dienaangaande te ontkrachten, met name dat de Staatssecretaris op basis van zijn discretio-

naire bevoegdheid deze criteria blijft toepassen. 
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Verweerder wenst verder op te merken dat de bestreden beslissing weldegelijk rekening heeft 

gehouden met verzoekers actuele situatie, met name: 

"Wat zijn relatie met (S.B.), van Nederlandse nationaliteit, moet opgemerkt worden dat zij en haar 

dochter, op dit moment woonachtig zijn in Nederland. Gezien de relatie tussen betrokkene en (S.B.) 

gedaan is, kan betrokkene zich niet beroepen op deze relatie als zijnde een prangende humanitaire 

situatie of als zijnde een grond tot regularisatie. Om dezelfde reden kan er dan ook geen sprake zijn van 

een schending van het artikel 8 van het EVRM. Gezien de relatie beëindigd is en gezien betrokkene niet 

aantoont dat hij hier nog andere familieleden heeft, kan er geen schending zijn van dit artikel. Gewone 

sociale relaties vallen niet onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. " 

Verzoeker weerlegt geenszins dat zijn echtgenote en dochter thans in Nederland wonen. Tevens laat hij 

na aan te geven wat de meerwaarde zou kunnen zijn van een afgesloten huwelijk met een Nederlandse 

die in Nederland verblijft. Zijn dochter woont thans eveneens in Nederland, zodat, zoals de bestreden 

beslissing terecht stelt, geen grond voor regularisatie kan zijn in België. Verzoeker ontkracht met zijn 

grieven geenszins de motieven van de thans bestreden beslissing. 

In een tweede onderdeel suggereert verzoeker een schending van art. 42quater §4 van de wet van 15 

december 1980. Hij wijst meerbepaald op de derde uitzondering, met name: 

§ 4. Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing indien : 

3° hetzij het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of 

partners als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is 

toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, die geen 

burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van bewaring moet uitgeoefend worden 

in het Rijk en dit zolang het nodig is; 

Verwerende partij heeft de eer de relevantie van deze schending te betwisten. De bestreden beslissing 

maakt immers geenszins toepassing van art. 42quater §1, eerste lid, 4° van de wet van 15 december 

1980, zodat de uitzondering op deze bepaling elke relevantie mist. Verwerende partij merkt nog op dat 

een eventuele schending van deze bepaling onderzocht zal worden door de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen ter gelegenheid van de aangevochten beslissing tot beëindiging van een verblijf met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 21) (RVV 67.854). 

In een derde onderdeel stelt verzoeker dat zijn echtgenote, mevrouw (B.), in België woont en suggereert 

hij een schending van art. 8 EVRM. 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat supra reeds gebleken is dat de bestreden beslissing 

afdoende rekening gehouden heeft met verzoekers actuele situatie en uitgelegd heeft waarom geen 

sprake kan zijn van een schending van art. 8 EVRM. In de mate dat verzoeker stelt dat zijn echtgenote 

in België zou wonen, heeft verweerder de eer te antwoorden dat deze bewering geen steun vindt in het 

administratief dossier of in de gegevens van het Rijksregister. 

Het enig middel is ongegrond.” 

 

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

bestuurshandelingen betreffen zoals de titel van de wet het reeds weergeeft, de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht. Zij hebben 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. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

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

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De 

Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is 

aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht behandeld te worden, zoals verzoeker ook uitdrukkelijk zelf aangeeft. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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). 

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). 
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3.4. In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, betreft de bestreden beslissing geen beëindiging van 

het verblijfsrecht en werd de bestreden beslissing niet getroffen in toepassing van artikel 54 van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Verzoeker kan in deze niet dienstig de schending 

opwerpen van artikel 42 quater, §§1, 2, 4 en 5 van de Vreemdelingenwet aangezien de bestreden 

beslissing geen uitstaans heeft met voormelde wetsbepaling. Voormelde wetsbepaling heeft betrekking 

op de in punt 1.4. bedoelde beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 6 januari 2011 

tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoeker heeft hier-

tegen een annulatieberoep ingediend dat beslecht werd bij het in punt 1.4. bedoelde arrest van de 

Raad. Verzoeker kan niet dienstig het debat inzake de voormelde beslissing van 6 januari 2011 herope-

nen door middel van onderhavig beroep dat ingediend wordt tegen de in punt 1.5. bedoelde beslissing. 

 

3.5. De Raad merkt op dat in de aanhef van de bestreden beslissing het volgende gesteld wordt: 

“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.” Hiermee geeft de verwerende partij aan dat de “instructies 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet” gelden als een 

gedragslijn bij het uitoefenen van haar discretionaire bevoegdheid die zij aanwendt bij de behandeling 

van verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging. 

 

3.6. Ter terechtzitting zijn partijen het er over eens dat met de “instructies van 19 juli 2009 betreffende 

de toepassing van art 9bis van de vreemdelingenwet” bedoeld wordt, de instructie van 19 juli 2009 

inzake de toepassing van het oude artikel 9, derde lid en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet (hierna: 

de instructie van 19 juli 2009). Partijen bevestigen eveneens dat deze tijdelijk gepubliceerd werd op de 

websites van de Dienst Vreemdelingenzaken (www.dofi.fgov.be) en het Vlaams Minderhedencentrum 

(www.vmc.be), heden het Kruispunt Migratie-Integratie (www.kruispuntmi.be). 

 

3.7. Verzoeker geeft correct aan dat de instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd door de Raad van 

State, dit bij arrest nummer 198.769 van 9 december 2009. Uit het betrokken arrest blijkt dat de voor de 

Raad van State bestreden instructie, namelijk “de ongedateerde instructie van eind juli 2009 met 

betrekking tot de toepassing van het oude artikel 9,3 en het artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet” 

vernietigd werd omdat ze “het mogelijk maakt dat vreemdelingen die zich in de erin omschreven 

voorwaarden bevinden ervan ontslagen worden aan te tonen dat er in hun geval buitengewone 

omstandigheden voorhanden zijn, terwijl enkel de wetgever dit vermag te doen; dat enkel de wetgever 

vreemdelingen kan vrijstellen van de in artikel 9bis van de vreemdelingenwet vastgelegde verplichting 

om buitengewone omstandigheden aan te tonen; dat door dit in de bestreden instructie te doen een aan 

de wetgever voorbehouden domein wordt betreden; dat uit het bovenstaande volgt dat de bestreden 

instructie voor vernietiging vatbaar is aangezien ze een nieuwe rechtsregel aan de rechtsorde toevoegt.”  

  

3.8. De bestreden beslissing strekt ertoe verzoekers aanvraag ontvankelijk doch ongegrond te verkla-

ren. Voor zover uit zijn betoog dient begrepen te worden dat verzoeker eraan tilt dat hij in de bestreden 

beslissing geen motivering vindt aangaande de ontvankelijkheid van de aanvraag dient de Raad op te 

merken dat verzoeker niet aantoont dat verwerende partij dient te motiveren waarom zij een aanvraag 

om verblijfsmachtiging ontvankelijk verklaart en evenmin aantoont wat zijn belang dienaangaande is.       

 

3.9. Het gegeven dat de instructie van 19 juli 2009 waarvan gewag gemaakt wordt in de aanhef van de 

bestreden beslissing vernietigd werd, belet voorts niet dat de overheid in het algemeen nader bepaalt 

door welke principes zij zinnens is zich te zullen laten leiden bij de uitoefening van de haar door de wet 

toegekende appreciatiebevoegdheid bij het beoordelen van de gegrondheid van de aanvragen om 

verblijfsmachtiging die ingediend worden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Een 

dergelijke gedragslijn kan immers bijdragen tot een eenvormige toepassing van de discretionaire 

bevoegdheid en tot het uitsluiten van arbitraire beslissingen.  

 

3.10. De bestreden beslissing is geen beslissing die verwerende partij op “eigen initiatief” genomen 

heeft, zoals verzoeker verkeerdelijk voorhoudt. Zij werd namelijk getroffen op grond van de in punt 1.1. 

bedoelde aanvraag om verblijfsmachtiging van verzoeker.  
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3.11. In zijn in punt 1.1. bedoelde aanvraag om verblijfsmachtiging, die zich bevindt in het administratief 

dossier, had verzoeker zich beroepen op zijn “vaste relatie” met S.B., had hij er op gewezen dat hij de 

“vaste partner is van S.B.” en had zijn raadsman onder het kopje “gegrondheid” gesteld: “Het centrum 

van de belangen van cliënt is duidelijk en evident gelegen in België, bij zijn partner.” In het “Type-

formulier Regularisatieaanvraag” dat verzoeker voegde bij zijn in punt 1.1. bedoelde aanvraag om 

verblijfsmachtiging had verzoeker enkel aangekruist “andere prangende humanitaire situaties” zonder 

enige bijkomende uitleg. Blijkens het administratief dossier heeft verzoeker de in punt 1.1. bedoelde 

aanvraag om verblijfsmachtiging nooit aangevuld met bijkomende elementen.     

 

3.12. Blijkens het administratief dossier kan verzoeker gevolgd worden wanneer hij betoogt dat hij 

getrouwd is met mevrouw B.S. Verzoeker heeft dit gegeven echter nooit kenbaar gemaakt aan de 

verwerende partij als zijnde een bijkomend element op zich in het kader van zijn aanvraag om 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Waar verzoeker betoogt dat hij 

in augustus 2010 in het bezit gesteld werd van een verblijfskaart, gaat hij eraan voorbij dat blijkens het 

administratief dossier in navolging van de in punt 1.4. bedoelde beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris van 6 januari 2011 tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied 

te verlaten, zijn F-kaart werd ingetrokken op 7 februari 2011.  Verzoeker kan evenmin gevolgd worden 

wanneer hij betoogt dat zijn echtgenote in België vertoeft. Uit de in punt 1.4. bedoelde beslissing blijkt 

namelijk dat verzoekers echtgenote in de bevolkingsregisters afgeschreven staat naar Nederland sedert 

1 oktober 2010. Dit blijkt ook uit de beschikking van 9 december 2010 van het vredegerecht te Bilzen 

waarnaar verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift en die zich bevindt in het administratief dossier. 

 

3.13. De Raad acht het dan ook geen schending van de in het middel aangehaalde beginselen dat 

verwerende partij uit het vertrek van verzoekers echtgenote naar Nederland afleidt dat de relatie met 

haar, waarop verzoeker zich gebaseerd had in zijn in punt 1.1. bedoelde aanvraag om verblijfs-

machtiging, beëindigd is, minstens toont verzoeker op geen enkele wijze aan dat er nog sprake is van 

een relatie die tussen hem en zijn echtgenote uitgeoefend wordt in België. Verzoeker slaagt er dan ook 

niet in de betwiste passage in de bestreden beslissing, “Wat zijn relatie betreft met (S.B.), van Neder-

landse nationaliteit, moet opgemerkt worden dat zij en haar dochter, op dit moment woonachtig zijn in 

Nederland. Gezien de relatie tussen betrokkene en (S.B.) gedaan is, kan betrokkene zich niet beroepen 

op deze relatie als zijnde een prangende humanitaire situatie of als zijnde een grond tot regularisatie. 

Om dezelfde reden kan er dan ook geen sprake zijn van een schending van het artikel 8 van het EVRM. 

Gezien de relatie beëindigd is en gezien betrokkene niet aantoont dat hij hier nog andere familieleden 

heeft, kan er geen schending zijn van dit artikel. Gewone sociale relaties vallen niet onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM.” onderuit te halen met zijn kritiek dat de verwerende partij 

eraan voorbijgaat dat hij gehuwd is met mevrouw S.B.  

 

3.14. Blijkens het administratief dossier kan verzoeker gevolgd worden wanneer hij betoogt dat hij een 

gezamenlijke dochter heeft met mevrouw S.B. Verzoeker heeft dit gegeven echter nooit kenbaar 

gemaakt aan de verwerende partij als zijnde een bijkomend element in het kader van zijn aanvraag om 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Verzoeker kan dan ook 

bezwaarlijk een bijkomend onderzoek van de verwerende partij  daaromtrent verwachten alvorens zij 

een beslissing treft over verzoekers aanvraag om verblijfsmachtiging, te meer daar zij op 6 januari 2011 

de in punt 1.4. bedoelde beslissing getroffen had waarin als motivering figureert: “Betrokkene kan geen 

aanspraak maken op de bepalingen voorzien in artikel 42quater §4, meer bepaald bepalingen 2° en 3°: 

het kind staat namelijk samen met de moeder ingeschreven te Nederland en verblijft dus niet in het Rijk.”  

Uit deze beslissing blijkt dat dus dat niet alleen verzoekers echtgenote naar Nederland vertrokken is 

maar ook hun gezamenlijke dochter. Dit blijkt ook uit de beschikking van 9 december 2010 van het 

vredegerecht te Bilzen waarnaar verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift en die zich bevindt in het 

administratief dossier. Waar verzoeker een uitgebreid betoog houdt over het omgangsrecht voorzien in 

artikel 42 quater, §4, van de Vreemdelingenwet en betoogt dat de verwerende partij daaromtrent nader 

onderzoek had dienen te verrichten alvorens te besluiten tot de beëindiging van het verblijfsrecht met 

bevel om het grondgebied te verlaten, verwijst de Raad naar het gestelde in punt 3.4 en naar de 

motivering van de in punt 1.4. bedoelde beslissing. Voor zover uit het betoog van verzoeker dient 

begrepen te worden dat hij een dochter heeft en dat dit een prangende humanitaire situatie is, dient de 

Raad enerzijds te herhalen dat uit de in punt 1.4. bedoelde beslissing blijkt dat zowel verzoekers 

echtgenote als hun gezamenlijk kind in de bevolkingsregisters afgeschreven staan naar Nederland 

sedert 1 oktober 2010 en anderzijds erop te wijzen dat te dezen nergens uit blijkt dat verzoekers kind 

een Belgisch kind is. Verzoeker verwijst naar een “beschikking” van 9 december 2010 van het 

vredegerecht te Bilzen. Het vonnis van 9 december 2010 van het vredegerecht te Bilzen bevindt zich in 

het administratief dossier. Op pagina 2 van dit vonnis kan onder het kopje “2. “Uitoefening ouderlijk 
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gezag en verblijfsregeling van het kind” het volgende gelezen worden: “De uitoefening van het ouderlijk 

gezag over het minderjarig kind dient aan de beide partijen toevertrouwd, met dien verstande dat het 

kind bij aanlegster zal verblijven en aldaar het hoofdverblijf zal hebben. Gelet op de nog zeer jonge 

leeftijd van het kind en gelet op het gegeven dat verweerder op heden geen vaste verblijfsplaats heeft 

wordt de uitoefening van het recht op persoonlijk contact met het kind voorlopig zeer beperkt. 

Verweerder zal iedere zaterdag van 14 u tot 17 u contact met het kind kunnen hebben. De rechtbank zal 

de toestand in verband met de uitoefening van het ouderlijk gezag en de verblijfsregeling van het kind 

evalueren op de hiernavermelde zitting.” Op pagina 4 van dit vonnis  kan het volgende gelezen worden: 

“Zegt voor recht dat aan partijen de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag over (J.B.) wordt 

opgedragen waarvan de praktische regeling door de ouders in gemeen overleg zal worden uitgewerkt. 

Zegt voor recht dat het kind bij aanlegster zal verblijven en ingeschreven zal zijn in het bevolkings-

register van de verblijfplaats van aanlegster als hebbende aldaar het hoofdverblijf. Zegt voor recht dat 

verweerder persoonlijk contact met het kind zal kunnen hebben iedere zaterdag van 14 tot 17 u, het kind 

door verweerder bij aanlegster af te halen en bij haar terug te brengen.” Het voormelde vonnis is niet 

definitief aangezien in fine wordt gesteld: “Heropent de debatten met het oog op evaluatie van de 

uitoefening van het ouderlijk gezag en de verblijfsregeling van het kind en stelt de zaak hiertoe in 

voorzetting op de zitting (…) van donderdag zeven april tweeduizend en elf om negen uur.” Verzoeker 

geeft noch in zijn verzoekschrift noch ter terechtzitting nadere details aangaande de voormelde 

heropening van de debatten. Verzoeker beweert in zijn verzoekschrift dat hij zijn dochter “meerdere 

keren per week” ziet doch dit vindt nergens steun. Verzoeker laat tevens na te preciseren waar precies 

hij zijn dochter ziet, in België of in Nederland. De Raad dient dan ook te concluderen dat verzoeker niet 

aantoont dat, zo hij al een omgangsrecht heeft met zijn dochter, hij dit enkel in België kan of moet 

uitoefenen. Verzoeker verwacht allerlei onderzoeken van de verwerende partij i.v.m. het mogelijk 

omgangsrecht met zijn dochter maar de bewijslast in deze ligt bij de aanvrager van de verblijfs-

machtiging. Verzoeker toont niet aan dat zijn situatie van een niet aangetoond omgangsrecht in België 

met een kind van wie niet blijkt dat het een Belgisch kind is en dat voortgesproten is uit een huwelijk met 

een Nederlandse echtgenote die teruggekeerd is naar Nederland, een prangende humanitaire situatie 

is. Alleszins blijkt dit niet uit de instructie van 19 juli 2009.  

 

3.15. Waar verzoeker nog opmerkt dat verwerende partij in de bestreden beslissing “uitsluitend naar de 

vermeldingen in het rijkregister (verwijst)” dient de Raad op te merken dat uit een eenvoudige lezing van 

de bestreden beslissing blijkt dat dit betoog feitelijke grondslag mist. 

 

3.16. Verzoeker toont op geen enkele wijze aan dat hij in België met zijn echtgenote en zijn kind een 

gezinsleven leidt dat valt onder de toepassing van artikel 8 EVRM. Wanneer de verzoekende partij een 

schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het nochtans in de eerste plaats haar taak om, 

rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan van 

het door haar ingeroepen familie- en gezinsleven aan te tonen, quod non. 

 

Een schending van artikel 8 EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

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 Vreemdelingen-

betwistingen, 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: 
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Enig artikel 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig juni tweeduizend en elf door: 

 

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


