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 nr. 101592 van 25 april 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 23 augustus 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 3 mei 2010 tot beëindiging van het verblijfsrecht met 

bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 26 augustus 2011 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op het arrest nr. 96 561 van 9 februari 2012 waarbij de debatten worden heropend en de 

terechtzitting wordt bepaald op 28 februari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. CLUYSE, die loco advocaat C. DE NEVE verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat T. BRICOUT, 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 24 augustus 2007 treedt verzoeker, van Marokkaanse nationaliteit, te Marokko in het huwelijk met 

mevrouw A.H.(…), een Belgische onderdaan. 

 

Op 12 juni 2008 dient verzoeker een visumaanvraag in voor lang verblijf (type D) in functie van zijn 

Belgische echtgenote bij de Belgische ambassade te Casablanca in Marokko. 
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Op 14 november 2008 wordt hem het gevraagde visum verleend. 

 

Op 30 december 2008 meldt verzoeker zich aan in de stad Gent om zich te laten inschrijven in functie 

van zijn Belgische echtgenote (bijlage 15).  

 

Op 4 april 2009 wordt verzoeker in het bezit gesteld van een F-Kaart. 

 

Op 14 januari 2010 vraagt de stad Gent aan de lokale politie een controle betreffende de samenwoonst 

of de gezamenlijke vestiging te verrichten. 

 

Op 18 januari 2010 stelt de lokale politie een negatief verslag van samenwoonst of van gezamelijke 

vestiging op. 

 

Op 3 mei 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt. 

 

“In uitvoering 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, wordt een einde gesteld aan 

het recht op verblijf van B., A.(…), geboren te (…), op (…), van Marokkaanse nationaliteit.  

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen.  

Reden van de beslissing :  

Volgens artikel 42quater, § 1, 4°, van de wet van 15.12.1980: er is geen gezamelijke vestiging meer van 

de echtlieden. Uit het samenwoonstverslag dd.18.01.2010 van de politie van Gent blijkt dat de 

echtgenote van betrokkene op 22.09.2009 de echtelijke woning verlaten heeft. Dit werd bevestigd door 

betrokkene en zijn echtgenote.“  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Met een tussenarrest nr. 96 561 van 4 februari 2013 werden de partijen opgeroepen met het oog op het 

scheppen van duidelijkheid over de proceshouding van verzoeker. Ter zitting werd genoegzaam 

aangetoond dat verzoeker steeds is blijven volharden in het door hem ingediende beroep.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een eerste, vierde en zesde middel voert verzoeker het volgende aan. 

 

“Eerste middel 

Schending van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen. 

Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken zich heeft beperkt tot de "enkele motivatie " dat er geen 

gezamenlijke vestiging meer is van de echtlieden" 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht uit artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en bij uitbreiding uit artikel 62 van de vreemdelingenwet 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. 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). Dat hieraan niet voldaan is, 

nu zij deze argumentatie niet ten gronde motiveert. Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

En 

 

“Vierde Middel 

Schending van art 42 quater § 1 4° en §4 1° van de wet van 15.12.1980 waar dit artikel voorziet dat: 

" §1 er kan gedurende de eerste twee jaar van hun verblijf in de hoedanigheid van familielid van de burger 

van de Unie een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden van een burger van de 

Unie die zelf geen burger van de Unie zijn, door de minister of zijn gemachtigde in de volgende gevallen: 

2° . . . .  

3° 
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4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben wordt ontbonden of 

nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40 

bis § 2 eerste lid wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer. 

En 

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

bestuurshandelingen en van de beginselen van behoorlijk bestuur, meter bepaald van het 

zorgvuldigheidsbeginsel aan. 

Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat " er geen gezamenlijke vestiging meer is" 

a./ Terwijl overeenkomstig artikel 42 quater §1 ,4°  slechts " een einde kan worden gesteld " 

- gedurende de eerste twee jaar van hun verblijf: 

Waar verzoeker sinds 7/1/2009 verblijft en is in ingeschreven te Gent, geen beslissing hem is 

betekend binnen deze twee jaar, 

-dat het huwelijk met de burger van de Unie niet is ontbonden of nietig verklaard 

dat verzoeker is gemachtigd meer dan drie maanden in België te verblijven op de enkele voorwaarde 

dat hij gehuwd zijn met een Belg (artikel 40, § 5, juncto artikel 42 van de wet van 15 december 1980), 

Het is slechts de vreemdelingen (vreemdeling gehuwd met een EU onderdaan) slechts toegelaten tot het 

verblijf van meer dan drie maanden indien hun samenwoning werkelijk en duurzaam is (artikel 10, 

eerste lid, 4° van de wet van 15 december 1980, zoals geïnterpreteerd door de Raad van State), (zie 

terzake beslissing van het Grondwettelijke Hof dd 9/1/1996) 

b./ 

" Onder voorbehoud van het bepaalde in art §5 is het in het in §1 eerste lid 4° bedoelde geval 

niet van toepassing indien: 

" Hetzij het huwelijk, partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de  aanvang van de 

gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk ( niet in casu) of bij 

de beëindiging van het geregistreerd partnerschap (niet in casu) .... ten minste drie jaar 

geduurd heeft, waarvan minstens één jaar in België " 

en 

voorzover deze familieleden aantonen werknemer of zelfstandige te zijn. 

Maw waar er "een einde komt aan de relatie met de EU burger door echtscheiding, nietigverklaring van 

het huwelijk of beëindiging van het partnerschap, of er is geen gezamenlijke vestiging meer met de EU 

burger die men begeleid of vervoegd heeft, verliest het familielid zijn verblijfsrecht niet als: 

In casu is verzoeker gehuwd zijn op 24/8/2007 te Tiznit Marokko, hetzij zij op heden +- 4 jaar gehuwd, 

en hj in België is gedomicilieerd sinds 7/1/2008 

Daarenboven is hij werknemer. 

Verzoeker betoogt dan ook dat hij voldoet aan de voorwaarden zoals werd uiteengezet daar hij meer dan 

drie jaar is gehuwd, dat hij een arbeidsbetrekking had en nog steeds heeft, en dit in het kader van een 

arbeidscontract en nog steeds is aangesloten bij een mutualiteit. 

Hoewel de verweerder niet op de hoogte was van zijn arbeidscontract, stelt verzoeker dat ook al 

voorziet artikel 42quater, § 1, 4° in de mogelijkheid een einde te stellen aan het verblijf, verweerder 

minstens dient 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. 

Verweerder besliste om een einde te stellen aan verzoekers verblijf hoewel hij voldeed aan alle 

voorwaarden van artikel 42quater, § 4, °van de Vreemdelingenwet heeft verweerder in geen geval 

nagegaan of verzoeker over een arbeidscontract beschikte. 

Verzoeker stelt dat verweerder hem niet kan verwijten dat hij de Dienst Vreemdelingenzaken niet op de 

hoogte heeft gebracht van deze elementen daar hij onmogelijk kon weten dat verweerder, zou beslissen 

een einde te stellen aan zijn verblijf, zonder hem te horen. 

De Raad zal - met verzoeker - vaststellen dat de bestreden beslissing is 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 verwildering van vreemdelingen. Dit voornoemd artikel luidt als volgt: 

"Inden de minister of zijn gemachtigde een einde stelt aan het verblijf in toepassing van artikelen 42 bis, 

42ter of 42quater van de wet wordt de betrokkene hiervan kennis gegeven door afgifte van een 

document overeenkomstig 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 "beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 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 gemachtigde van de 

staatssecretaris haalt zijn bevoegdheid uit artikel 42quater van de Vreemdelingenwet. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

Verzoeker wenst er op te wijzen dat het zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding inhoudt dat het bestuur 

slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een 

beslissing mag nemen. 

In casu dient te worden vastgesteld dat de verweerder een beslissing heeft genomen op eigen initiatief, 

die een ernstig nadeel voor verzoeker inhoudt, met name een beëindiging van het verblijfsrecht. 

Rekening houdende met de uitzonderingsbepalingen voorzien in artikel 42quater, § 4, 1°, 2°,3°/ 4° van 

de Vreemdelingenwet dient de gemachtigde van de staatssecretaris met de nodige zorgvuldigheid de 

beslissing voor te bereiden alvorens tot de beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het 

grondgebied te verlaten, over te gaan. Aangezien de gemachtigde van de staatssecretaris op eigen 

initiatief de beslissing neemt waarbij het verblijfsrecht wordt beëindigd met bevel om het grondgebied te 

verlaten, mag van de gemachtigde verwacht worden dat hij zijn onderzoeksplicht als onderdeel van de 

zorgvuldigheidsplicht met de nodige ernst ter harte neemt. 

Dit houdt in dat verweerder niet enkel dient 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 

tevens dient hij na te gaan of verzoeker niet valt onder één van de uitzonderingsbepalingen. Indien hij 

hiervoor onvoldoende informatie heeft om tot een beslissing te komen, dient hij bijkomend onderzoek te 

verrichten. 

Dit is niet gebeurd. 

Minstens blijkt niet uit de bestreden beslissing dat verweerder verzoeker heeft geïnformeerd aangaande 

de op til zijnde beslissing teneinde hem de kans te geven de nodige bewijzen voor te leggen om aan te 

tonen dat hij tot de uitzonderingsgevallen behoort en o.a. zijn arbeidscontract naar voor te brengen. 

Verweerder is zijn onderzoeksplicht in het kader van de zorgvuldigheidsplicht dan ook onvoldoende 

nagekomen. 

Het middels is gegrond.” 

 

En 

 

“Zesde middel 

nl. schending van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 

nl. dat het begrip gezamenlijke vestiging " via wet van 6 mei 1993 ingevoegd teneinde wet in 

overeenstemming te brengen met de betrokken Europese reglementering (art 10 Verordening E.E.G. n° 

1612/68 van 15 oktober 1968 betreffende het vrij verkeer van werknemers binnen de gemeenschap). 

Dat uit de omzendbrief dd 8/7/1999 van het Ministerie van Binnenlandse zaken ) blijkt dat: 

" de gezamenlijke vestiging" houdt niet de verplichting in om samen te wonen of permanent een 

gemeenschappelijk leven te leiden. Het veronderstelt echter wel dat de EU vreemdeling of de Belg die 

men komt vervoegen zelf in België verblijft 

Dat verder blijkt dat de controle van de samenwoonst dient te geschieden "in de loop van de achtste 

maand na het indien van de aanvraag tot verblijf overeenkomstig de omzendbrief van 28 februari 1995 

betreffende de procedure voorzien in art 12 van de wet van 15 december 1980 en het recht op verblijf 

van de vreemdelingen bedoeld in art 10 van dezelfde wet 

Dat de controle van de samenwoonst niet gebeurd is in de desbetreffende periode.  

Dat daarenboven 

Het begrip °gezamenlijke vestiging" via de wet van 6 augustus 193 werd ingevoegd in artikel 40 van de 

wet van 15 december 1980 teneinde de wet in overeenstemming te brengen met. de Europese 

reglementering Artikel 10 van de Verordening E.E.G. n° 1612/68 van 15 oktober 1968 betreffende het 

vrij verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap. 

Het begrip "gezamenlijke vestiging" houdt niet de verplichting in om samen te wonen of permanent een 

gemeenschappelijk leven te leiden. Indien een Belg, bij wie men zich voegt daadwerkelijk in België 

verblijft, dient er inderdaad nagegaan te worden of de betrokkenen "gezamenlijk gevestigd " zijn, d. w. z. 

"een gemeenschappelijk leven leiden". Tussen echtgenoten dient er bijvoorbeeld sprake te zijn van een 

effectieve echtelijke relatie, ook al hebben zij afzonderlijke verblijfplaatsen Volgens de Raad van State 

dient er sprake te zijn van "een zekere duurzaamheid in het onderhouden van minimale echtelijke 

relaties" 

Praktisch gezien wordt er via de controle van de gezamenlijke vestiging nagegaan of er sprake is van 

een effectieve echtelijke relatie. Zo is bijvoorbeeld wel sprake van gezamenlijke vestiging indien de 

echtgenoten gedurende de week om professionele of andere redenen gescheiden leven, maar tijdens 

het weekend elkaar vervoegen. 

Verzoeker en mevrouw zijn echter nog steeds gehuwd. Zij hebben nog steeds een effectieve echtelijke 

relatie, met resp. rechten en verplichtingen niettegenstaande ze feitelijk gescheiden leven, omwille van 

overmacht,… 

Er is dus wel degelijk sprake van een echtelijke relatie tussen verzoeker en mevrouw. 
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Bovendien wordt door het willekeurig optreden van de overheid het artikel 8 van het Europees Verdrag 

van de rechten van de mens geschonden: 

(...) 

Ten overvloede mag de Belgische overheid door de inwerkingtreding van de Europese Richtlijn, 2004/38 

sinds 30 april 2006 de bestaande verblijfsprocedures die golden voor derdelands familieleden niet meer 

opleggen. Dit betekent dat er voor hen, niet als voor de EU burgers zelf, geen verplichting meer geldt 

om een vestigingsaanvraag te doen en om in het bezit te zijn van een Belgisch verblijfsdocument (oranje 

of gele kaart). Hun verblijfsrecht ontlenen ze aan de Richtlijn zelf. 

De Richtlijn verplicht de lidstaten nochtans om een specifieke verblijfskaart of te leveren, een zgn. 

"verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie", maar omdat België de Richtlijn nog niet 

heeft omgezet kunnen dergelijke verblijfskaarten (nog) niet worden afgeleverd. Concreet betekent dit dat 

derdelands familieleden vanaf 30 april zich niet meer hoeven aan te melden bij de gemeente. Hier komt 

pas verandering in vanaf het moment dat de Belgische overheid de bepalingen in de Richtlijn omzet in 

Belgische wetgeving. 

Al deze opgesomde feiten en middelen rechtvaardigen eveneens de schorsing van de betreden 

beslissing (art. 39/82 § 3)." 

In het middel voert verzoekende partij ander meer een schending aan van de motiveringsplicht en de 

beginselen van behoorlijk bestuur 

In de bestreden beslissing is o.a. niet gepreciseerd dat het zich gemeenschappelijk vestigen niet 

noodzakelijk een effectieve en duurzame vorm van samenwonen met zich meebrengt, doch minstens de 

staat van echtgenoot veronderstelt, die eigenlijk niet als dusdanig kan erkend worden zonder het 

bestaan van een minimum van relatie tussen de echtgenoten. 

Er dient dus tussen de echtgenoten een reële echtelijke band te bestaan (levensgemeenschap), ook al 

is de verblijfplaats van de echtgenoten verscheiden. 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de Minister stelt dat er geen gezinscel zou bestaan, 

U zal vaststellen dat er sprake is van een schending van de motiveringsplicht aangezien het kennelijk 

onredelijk is om te stellen dat er geen "gezinscel" bestaat zonder te beschikken over gegevens die er op 

wijzen dat verzoekende partij zich niet vestigt of komt vestigen met zijn Belgische echtgenote 

Het middel is gegrond.” 

 

3.1.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Artikel 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplicht de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 42quater, § 1, 4° van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, 

met name dat er geen gezamenlijke vestiging meer is tussen de echtgenoten, dat uit het 

samenwoonstverslag van 18 januari 2010 van de lokale politie van Gent blijkt dat verzoekers echtgenote 

de echtelijke woning heeft verlaten op 22 september 2009 en dat dit zowel werd bevestigd door 

verzoeker als zijn echtgenote. 

 

Uit het voorgaande blijkt aldus duidelijk op welke grond verwerende partij de bestreden beslissing heeft 

genomen, alsmede waar zij de mosterd daartoe heeft gehaald, meer bepaald uit het verslag van 

samenwoonst of gezamenlijke vestiging van de lokale politie van Gent van 18 januari 2010. Verzoekers 

argument als zou verwerende partij zich in de bestreden beslissing hebben beperkt tot “de enkele 

motivatie” dat er geen gezamenlijke vestiging meer is tussen de echtgenoten, mist aldus feitelijke 

grondslag.  

 

Dienvolgens maakt verzoeker niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Waar verzoeker aanvoert dat geen rekening werd gehouden met het feit dat hij reeds langer dan twee 

jaar in België verblijft, ruim vier jaar gehuwd is met zijn Belgische echtgenote en hij daarenboven 
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werknemer is, en inzoverre verzoeker hierbij van mening is dat er een gebrek is in de formele motivering 

van de bestreden beslissing, wordt, voor een goed begrip van deze analyse, verwezen naar wat volgt: 

 

3.1.3. Verzoeker verkreeg een verblijfsrecht op basis van artikel 40bis, § 2, 1° van de 

Vreemdelingenwet, dat middels artikel 40ter van de Vreemdelingenwet eveneens van toepassing is op 

familieleden van een Belg. Artikel 42quater, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, zoals van 

toepassing op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing, bepaalde dat gedurende de 

eerste twee jaar van het verblijf in de hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie een einde 

kan worden gesteld aan het verblijfsrecht van dit familielid dat zelf geen burger van de Unie is, in 

verschillende gevallen. Punt 4° van dit artikel, dat het hoofdmotief van de bestreden beslissing uitmaakt, 

luidde als volgt: 

 

“4° het huwelijk met de burger van de unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of 

nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap (…) wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke 

vestiging meer;” 

 

Deze bepaling werd ingevoegd bij wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen, en meer bepaald bij artikel 29. Deze wet integreert, luidens zijn artikel 2, onder meer de 

bepalingen inzake de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van de richtlijn 2003/109/EG van de 

Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten 

onderdanen van derde landen en van de richtlijn 2004/38/EG van de Raad van de Europese Unie van 

29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor 

de burgers van de Unie en hun familieleden, en artikel 11, § 2, d), van de richtlijn 2005/85/EG van de 

Raad van 1 december 2005 betreffende de minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de 

toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, in de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

 

Vooreerst moet worden vastgesteld dat hiermee de bepalingen van de richtlijn 2004/38 werden omgezet 

in de Belgische wetgeving, zodat verzoekers argumentatie over de situatie die daarvoor gold niet 

dienstig is.  

 

Verder wordt in artikel 19 van voornoemde wet van 25 april 2007 onder meer uitdrukkelijk het volgende 

bepaald: “Artikel 40 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 6 mei 1993, wordt vervangen als volgt: 

(…)”. Verzoeker kan zich ter gelegenheid van huidig beroep bijgevolg niet dienstig beroepen op het 

oude artikel 40 van de Vreemdelingenwet.  

 

Luidens de memorie van toelichting blijkt dat de nieuwe paragraaf 1 van artikel 42quater de gevallen 

opsomt waarin in principe een einde kan worden gesteld aan het verblijfsrecht tot uitvoering van de 

richtlijn 2004/83/EG, meer bepaald de artikelen 14, § 2 samen gelezen met artikel 7, § 2 (2845/001, p 

54), zo onder meer dus wanneer er geen gezamenlijke vestiging meer is.  

 

Verzoeker erkent uitdrukkelijk dat hij en zijn echtgenote niet meer samen wonen, maar meent dat het 

begrip gezamenlijke vestiging niet de verplichting inhoudt om samen te wonen of permanent een 

gemeenschappelijk leven te leiden, en dat zijn verblijfsrecht, gelet op de duur van zijn verblijf in België 

enerzijds, en anderzijds, het uitzonderingsregime voorzien in artikel 42quater van de Vreemdelingenwet, 

niet kon worden beëindigd.  

 

In de mate dat verzoeker stelt dat het begrip gezamenlijke vestiging niet inhoudt dat de beide 

echtgenoten samenwonen of permanent een gemeenschappelijk leven leiden, stelt de Raad vast dat hij 

in wezen citeert uit de omzendbrief van 8 juli 1999 betreffende het verslag van samenwoonst of van 

gezamenlijke vestiging dat opgesteld wordt in het kader van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

de omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging op basis 

van samenwoonst in het kader van een duurzame relatie. Daargelaten de vraag naar de 

toepasselijkheid van het begrip gezamenlijke vestiging in deze omzendbrief –hij is van toepassing in het 

kader van het verlenen van de verblijfsmachtiging, niet in het kader van de beëindiging ervan enerzijds, 

en de voormelde omzendbrief van 30 september 1997 in het kader waarvan deze van 8 juli 1991 werd 

opgesteld werd opgeheven met de omzendbrief van 17 juni 2009 houdende bepaalde verduidelijkingen 

en wijzgings- en opheffingsbepalingen inzake de gezinshereniging anderzijds- dient te worden 

vastgesteld dat erin wordt bepaald dat er sprake dient te zijn van een effectieve echtelijke relatie, van 
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een zekere duurzaamheid in het onderhouden van minimale echtelijke relaties en dat, bij wijze van 

voorbeeld, wordt gesteld dat er wel sprake is van gezamenlijke vestiging indien de echtgenoten 

gedurende de week gescheiden leven om professionele of andere redenen, maar zij mekaar tijdens het 

weekend vervoegen en anderzijds wordt gesteld dat er geen sprake is van een gezamenlijke vestiging 

indien een persoon zich slechts éénmaal per week aanbiedt bij de verblijfplaats van zijn echtgeno(o)t(e) 

om er zijn briefwisseling te komen afhalen. 

 

Uit het verslag van samenwoonst of van gezamenlijke vestiging van 18 januari 2010 van de lokale politie 

van Gent blijkt dat zowel verzoeker als zijn echtgenote hebben verklaard dat verzoekers echtgenote de 

echtelijke woning reeds sinds 22 september 2009 heeft verlaten, dat zij op heden in Antwerpen woont 

en dat als reden waarom hij en zijn echtgenote niet meer samenwonen werd aangegeven dat de ouders 

het huwelijk regelden tegen de zin van verzoekers echtgenote. Verzoeker brengt, naast de blote 

verklaringen en loutere theoretische stellingen in zijn verzoekschrift, geen concrete elementen aan die 

erop wijzen dat er op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing nog sprake was van een 

minimum aan relatie tussen de echtgenoten, een gezinscel of nog, een effectieve echtelijke relatie 

tussen hem en zijn Belgische echtgenote in functie van wie hij een aanvraag tot inschrijving heeft 

ingediend. Aldus toont hij niet aan dat de verwerende partij ten onrechte zou hebben geoordeeld dat er 

geen gezamenlijke vestiging meer zou zijn tussen de echtgenoten. Het feit dat zij nog steeds gehuwd 

zijn doet daaraan geen afbreuk. Het feit overigens dat in de bestreden beslissing niet is gepreciseerd 

wat het begrip gezamenlijke vestiging in de zin van de toepasselijke wettelijke bepaling wel en niet 

inhoudt, brengt voorts nog geen schending van de motiveringsplicht met zich mee. De plicht tot 

uitdrukkelijke motivering houdt immers niet in dat de beslissende administratieve overheid de motieven 

van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te motiveren, 

zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor elke 

overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

3.1.4. Verzoeker betoogt verder dat overeenkomstig artikel 42quater, § 1 van de Vreemdelingenwet 

slechts een einde kan worden gesteld aan het verblijfsrecht gedurende de eerste twee jaar van zijn 

verblijf en houdt voor dat hij reeds meer dan twee jaar legaal in België verblijft, meer bepaald stelt hij 

sinds 7 januari 2009 te zijn ingeschreven te Gent, doch hem geen beslissing is betekend binnen deze 

twee jaar.  

 

Daargelaten de vraag of verzoeker kan worden bijgetreden waar hij ervan uitgaat dat de wettelijke 

termijn van twee jaar waarbinnen zijn verblijfsrecht kon worden beëindigd inging op 6 januari 2009, 

ogenblik waarop hij zich bij de stad Gent aanbood om zich te laten inschrijven in functie van zijn 

Belgische echtgenote, en niet pas op 4 april 2009, toen hij in het bezit werd gesteld van een F-kaart, kan 

zijn argument dat de beslissing hem niet tijdig werd betekend niet dienstig worden aangebracht, nu de 

beslissing zelf werd genomen op 3 mei 2010, zijnde ruim binnen de wettelijke voorziene termijn van 

twee jaar en een eventueel gebrek in de kennisgeving van de bestreden beslissing geen invloed heeft 

op de rechtmatigheid van de beslissing zelf en verzoeker geen argumenten heeft bijgebracht waaruit 

zou blijken dat daarover in casu anders zou moeten worden geoordeeld. De bestreden beslissing werd 

derhalve binnen de wettelijk daartoe voorziene termijn genomen. In de mate overigens dat verzoeker 

stelt dat de controle van samenwoonst dient te geschieden in de loop van de achtste maand na het 

indienen van een aanvraag tot verblijf, hetgeen niet is gebeurd, dient erop gewezen dat de 

omzendbrieven waarnaar hij verwijst en die dit vooropstellen, gelet op de hiërarchie der normen, 

bezwaarlijk kunnen worden beschouwd als zijnde primerend boven een later tussengekomen wettelijke 

bepaling. Alleen al om die reden is verzoekers kritiek niet dienstig.  

 

3.1.5. Verzoeker betoogt nog dat hij in aanmerking komt voor de toepassing van artikel 42quater, § 4, 1° 

en in fine van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling luidde ten tijde van de bestreden beslissing als 

volgt: 

 

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

toepassing indien: 

1° hetzij het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang van de 

gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of de beëindiging van het 

geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar heeft geduurd, waarvan 

minstens één jaar in het Rijk; 

(…); 

(…); 

(…); 
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En voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun 

familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in artikel 40, § 4, tweede lid, om 

te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en 

beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico’s in België dekt, of lid zijn van een in het Rijk 

gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet.” 

 

Verzoeker onderstreept dat hij voldoet aan deze voorwaarden nu hij gehuwd is op 24 augustus 2007 en 

dus meer dan drie jaar, hij in België als werknemer is tewerkgesteld en aangesloten is bij de mutualiteit. 

Verzoeker brengt in bijlage bij zijn verzoekschrift de volgende stukken bij: vier tewerkstellingsattesten, 

waaronder één van zijn huidige werkgever, zijn huidige arbeidsovereenkomst, loonbrieven, een 

getuigschrift van een gevolgde opleiding van de VDAB, evenals documenten betreffende zijn 

inburgeringscontract, een gevolgde cursus maatschappelijke oriëntatie, een inschrijvingsbewijs en 

getuigschrift van lessen Nederlands en documenten betreffende zijn ziektekostenverzekering. 

 

Verzoeker is op 24 augustus 2007 in Marokko gehuwd, werd op 14 november 2008 in het bezit gesteld 

van een visum type D waarmee hij naar België kon afreizen, deed op 30 december 2008 in België een 

aanvraag voor een verblijfskaart en verklaarde blijkens het verslag van samenwoonst of van 

gezamenlijke vestiging opgesteld door de lokale politie van Gent dat zijn echtgenote reeds op 22 

september 2009 de echtelijke woning had verlaten. Derhalve toont hij niet aan dat hij op het ogenblik dat 

de bestreden beslissing werd genomen, met name op 3 mei 2010, voldeed aan de 

uitzonderingsbepaling nu hij op dat ogenblik geen drie jaar gehuwd was en niet voldeed aan voorwaarde 

van een gezamenlijke vestiging van drie jaar waarvan minstens 1 jaar in België. Hieruit volgt dat de 

verwerende partij genoegzaam kon overgaan tot de beëindiging van verzoekers verblijfsrecht op grond 

van het toentertijd geldende artikel 42quater, § 1, 4° van de Vreemdelingenwet. Aangezien de gegevens 

met betrekking tot verzoekers huwelijksdatum en gezamenlijke vestiging zich in het administratief 

dossier bevonden –het weze benadrukt dat de vaststellingen over het niet meer aanwezig zijn van een 

gezamenlijke vestiging steunen op verzoekers eigen verklaringen- en de verwerende partij op grond van 

die elementen alleen al kon weten dat verzoeker niet in aanmerking kwam voor de 

uitzonderingsbepalingen, toont verzoeker niet aan dat een bijkomend onderzoek moest worden gevoerd 

naar de toepassing daarvan, noch dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden doordat hij, 

voorafgaand aan de bestreden beslissing, niet bijkomend werd gehoord of in de gelegenheid werd 

gebracht om stukken bij te brengen met het oog op de voormelde uitzonderingsbepalingen. Er diende 

ter zake evenmin te worden gemotiveerd in de bestreden beslissing. 

 

3.1.6. Verzoeker heeft noch een schending van de formele motiveringsplicht, noch een miskenning van 

artikel 42quater, § 1, 4° en § 4, 1°, noch een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aannemelijk 

gemaakt.  

 

3.1.7. Verzoekers verwijzing naar de voorwaarden van artikel 10, § 1, 4° van de Vreemdelingenwet en 

het arrest van het toenmalige Arbitragehof van 9 januari 1996, is niet dienstig, dient te worden 

opgemerkt dat voormeld artikel handelt over familieleden van een vreemdeling die toegelaten of 

gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of gemachtigd is om er zich te vestigen. 

Verzoeker lijkt immers uit het oog te verliezen dat hij gehuwd is met een Belgische onderdaan en niet 

met een tot onbeperkt verblijf of vestiging gemachtigde vreemdeling. Hij heeft zijn verblijfsrecht als 

echtgenoot derhalve niet verkregen op basis van artikel 10 van de Vreemdelingenwet, zodat deze 

verwijzing van verzoeker niet ter zake dienend is. Derhalve is de verwijzing naar het arrest van het 

Arbitragehof, heden het Grondwettelijk Hof, van 9 januari 1996 evenmin dienstig. 

 

3.1.8. Het eerste, het vierde en het zesde middel zijn niet gegrond.  

 

3.2.1. In een tweede middel voert verzoeker het volgende aan: 

 

“Tweede middel 

Schending van artikel 3 E.V.R.M. 

Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat er" geen gezamenlijke vestiging meer is" 

Terwijl overeenkomstig artikel art. 3 E.V.R.M. concreet dient onderzocht of de terugbrenging van 

verzoeker niet disproportioneel is. 

Hieruit volgt dat een omstandigheid, ingeroepen ter ondersteuning van een aanvraag, eventueel de 

indiening in België zou rechtvaardigen van een aanvraag tot verblijf op een risico van een eventuele 

schending van art. 3 E.V. R.M." 
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Verzoeker toont aan dat hij persoonlijk, in geval van een verwijdering, een reëel risico loopt om een 

behandeling te ondergaan die artikel 3 EVRM verbiedt. Dat hij aldus zal worden blootgesteld aan een 

onmenselijke en vernederende behandeling, in strijd met art. 3 EVRM. 

 

3.2.2. Artikel 3 EVRM vereist dat verzoeker doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden 

aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land waarnaar hij mag worden teruggeleid, een ernstig en 

reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. De 

bescherming verleend via artikel 3 EVRM vindt immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing. 

Degene die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt, moet zijn beweringen staven met een begin van 

bewijs. Een loutere bewering of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet 

om een inbreuk uit te maken op voornoemd artikel. 

 

Verzoeker beperkt zich in het middel, naast twee theoretische beschouwingen betreffende artikel 3 van 

het EVRM, tot de loutere ponering dat hij “(aantoont) persoonlijk, in geval van een verwijdering, een reëel 

risico loopt om een behandeling te ondergaan die artikel 3 EVRM verbiedt. Dat hij aldus zal worden 

blootgesteld aan een onmenselijke en vernederende behandeling, in strijd met art. 3 EVRM”. De Raad 

kan slechts vaststellen dat noch het administratief dossier, noch het verzoekschrift enige concrete, op 

verzoekers persoonlijke situatie betrokken feiten bevatten ter staving van deze blote ponering. 

Verzoeker zet evenmin uiteen om welke reden of op welke wijze de vaststelling van verwerende partij in 

de bestreden beslissing dat er geen gezamenlijke vestiging meer is, een schending van artikel 3 van het 

EVRM zou uitmaken. Bijgevolg toont verzoeker geenszins aan een ernstig en reëel risico te lopen te 

worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling.  

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

3.2.3. Het tweede middel is ongegrond. 

 

3.3.1. In een derde middel voert verzoeker het volgende aan. 

 

“Derde Middel 

Laattijdige kennisgeving aan verzoeker van de zgn beslissing dd 23/5/2010. Dat het totaal ongeloofwaardig 

is,  

* dat de bestreden beslissing reeds in 2010 ( nl. op 3/5/2010) zou zijn genomen  

*dat waar verzoeker sinds jaar en dag een vast verblij f heeft op zijn adres van 

inschrijving, een beslissing daterend van 3/5/2010 slechts op 2/8/2011 aan verzoeker zou 

kunnen hebben overhandigen.” 

 

3.3.2. Een eventueel gebrek in de betekening van de bestreden beslissing heeft geen invloed op het 

rechtmatig karakter van de genomen beslissing zelf. Verzoekers kritiek op de wijze van kennisgeving 

van de bestreden beslissing kan derhalve niet tot de nietigheid van de bestreden beslissing leiden (RvS 

11 september 2002, nr. 110.118; RvS 6 januari 2004, nr. 126.889 en RvS 21 maart 2005, nr. 142.408), 

temeer nu verzoeker op geen enkele wijze aantoont dat de manier waarop de kennisgeving zou zijn 

gebeurd hem enig nadeel zou hebben berokkend en hij dus niet aantoont welk belang hij bij deze grief 

kan doen gelden.  

 

3.3.3. Het derde middel kan niet worden aangenomen. 

 

3.4.1. In een vijfde middel voert verzoeker het volgende aan. 

 

“Vijfde middel 

nl. schending van de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie miskent die zijn ingeschreven in de 

artikelen 

* Artikel 22 van de Grondwet bepaalt: 

" Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en 

onder de voorwaarden door de wet bepaald. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel 

waarborgen de bescherming van dat recht. 

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt 

1.Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische < samenleving> nodig is in het 
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belang van 's land's veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de 

bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. " 

Wanneer bepalingen van het internationaal recht die in België directe werking hebben aan " eenieder" 

rechten toekennen, maar erbij preciseren dat het op sommige voorwaarden toegestaan is ervan af te 

wijken, dient nagegaan of de wetgever de grenzen waarbinnen die afwijkingen zijn toegestaan niet heeft 

overschreden. 

B.11. Door de administratieve overheid in de mogelijkheid te stellen na te gaan of de samenwoning van 

de echtgenoten werkelijk en duurzaam is, maakt de betwiste bepaling een inmenging mogelijk in het 

privé - en gezinsleven die slechts toelaatbaar is wanneer zij voldoet aan de voormelde vereisten van 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

Door "te eisen" dat verzoeker en zijn echtgenote zich niet alleen in de rechtssituatie van echtgenoten 

maar bovendien in de feitelijke situatie van samenwonende echtgenoten bevinden, mengt de wetgever 

zich in het privé-leven van de betrokkenen op een manier die onevenredig is. 

Weliswaar kan de Procureur des Koning een vordering instellen om de schijnhuwelijken door een 

rechterlijke uitspraak te laten vernietigen 

Uit het recht op eerbiediging van het privé-leven en het gezinsleven, gewaarborgd bij artikel 22 van de 

Grondwet en bij artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, volgt de vrijheid te 

huwen en te scheiden. 

De administratieve overheid heeft zich op ontoelaatbare wijze in het privé-leven en het gezinsleven van 

de verzoeker en zijn echtgenote gemengd waar zij haar beslissing neemt buiten een redelijke termijn, 

waar zij een scheiding als een voorwendsel zou gebruiken om de toelating tot het verblijf te weigeren. 

In casu heeft de bij het toepassen van artikel 32quater van de wet van 15 december 1980, haar 

bevoegdheden te buiten gegaan door op onevenredige wijze inbreuk te maken op de eerbiediging van 

het privé - leven en het gezinsleven. 

Wanneer aan verzoeker werd toegestaan meer dan drie maanden in België te verblijven om zich bij zijn 

echtgenote te vervoegen, zijn de feitelijke scheiding of de echtscheiding zonder invloed op die toelating. 

Enkel de vernietiging van het huwelijk op de grond dat het zou zijn voltrokken met het enige doel zich te 

beroepen op artikel 10, 4°, van de wet van 15 december 1980 kan de beslissing tot toelating opnieuw in 

het gedrang brengen. 

Dat een controlemaatregel enkel wordt toegestaan in de periode vóór de beslissing tot toelating, en 

binnen hoger gepreciseerde perken wordt uitgeoefend, Bij gebreke daaraan ze een buitensporige 

inmenging in het privé-leven en het gezinsleven van verzoeker vormen 

Dat daarenboven op heden het zo is dat partijen nog steeds gehuwd zijn en er door geen enkelr der 

echtgenoten een procedure echtscheiding is ingezet.” 

 

3.4.2. Vooreerst merkt de Raad op dat de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, 

in tegenstelling tot wat verzoeker aangeeft in zijn verzoekschrift, vervat zijn in de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet. Verder laat verzoeker na met concrete gegevens uiteen te zetten op welke wijze hij het 

gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel dan wel geschonden acht, zodat dit 

middelonderdeel onontvankelijk is. 

 

3.4.3. Waar verzoeker zich verzet tegen de mogelijkheden die de wetgever via artikel 42quater aan de 

administratieve overheid geeft om het verblijfsrecht te beëindigen ingeval er geen gezamenlijke 

vestiging meer is terwijl hijzelf van oordeel is dat dit enkel moet kunnen ingeval van de nietigverklaring 

van het huwelijk en de feitelijke scheiding of de echtscheiding zonder invloed zijn op de toelating die hij 

had om in het Rijk te verblijven, moet worden vastgesteld dat verzoeker zich overgeeft aan kritiek op de 

wet, terwijl de Raad enkel de wettigheid van de bestreden beslissing kan beoordelen, doch het hem 

geenszins toekomt om een oordeel te vormen aangaande de opportuniteit van de betrokken wettelijke 

bepaling. 

 

3.4.4. In de mate, voorts, dat verzoeker zich beroept op de artikelen 22 van de Grondwet en artikel 8 

van het EVRM, stellende dat iedereen de vrijheid geeft om te huwen en te scheiden en de verwerende 

partij door het nemen van de bestreden beslissing buiten een redelijke termijn op onevenredige wijze 

inbreuk te maken op de eerbiediging van het privé- en gezinsleven, moet worden vastgesteld wat volgt : 

 

Artikel 22 van de Grondwet bepaalt: 

 

" Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en 

onder de voorwaarden door de wet bepaald. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel 

waarborgen de bescherming van dat recht.” 
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Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Verzoeker lijkt te erkennen dat een inmenging in het gezinsleven mogelijk is onder bepaalde 

voorwaarden, maar voelt zich gegriefd door het feit dat de bestreden beslissing buiten de wettelijke 

termijn werd genomen en om die reden blijk geeft van een ontoelaatbare inmenging. Hiervoor, bij de 

bespreking onder punt 3.1.4., werd echter reeds vastgesteld dat de verwerende partij binnen de daartoe 

wettelijk bepaalde termijn de bestreden beslissing heeft genomen.  

 

Verder is de Raad van oordeel dat, om artikel 8 van het EVRM en artikel 22 van de Grondwet te kunnen 

inroepen in het licht van de daarin voorziene bescherming van het gezinsleven, verzoeker op voldoende 

precieze wijze het bestaan van het door hem ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven dient aan 

te tonen. Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, eerste lid van het EVRM is, zoals reeds werd 

gesteld, een autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. 

De vreemdeling dient aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een 

vreemdeling met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of 

van een voldoende hechte relatie. 

 

Verzoeker betwist niet dat hij en zijn echtgenote niet langer samenwonen, maar betoogt in wezen dat 

van hen niet mag worden geëist dat zij zich zouden bevinden in de feitelijke situatie van samenwonende 

echtgenoten. Zij zijn nog steeds gehuwd en geen van de echtgenoten heeft een procedure tot 

echtscheiding ingezet.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier en op grond van wat verzoeker zelf aangeeft in zijn 

verzoekschrift blijkt duidelijk dat het in casu niet gaat om een effectief beleefde gezinssituatie of om een 

voldoende hechte relatie tussen verzoeker en zijn echtgenote. Zoals reeds gesteld blijkt uit het verslag 

van samenwoonst of van gezamelijke vestiging van 18 januari 2010 van de lokale politie van Gent dat 

zowel verzoeker als zijn echtgenote hebben verklaard dat verzoekers echtgenote de echtelijke woning 

reeds sinds 22 september 2009 heeft verlaten, dat zij op heden in Antwerpen woont en dat als reden 

waarom hij en zijn echtgenote niet meer samenwonen werd aangegeven dat de ouders het huwelijk 

regelden tegen de zin van de echtgenote. Verzoeker stelt dan wel dat de echtscheidingsprocedure niet 

is ingezet, maar brengt geen enkel element bij waaruit zou blijken dat hij en zijn echtgenote nog een 

gezin vormen dat bescherming verdient in het licht van de door hem geschonden geachte 

rechtsnormen. De vorming van een gezinscel vereist immers de medewerking van beide partners, 

hetgeen thans niet het geval is. 

 

Een schending van de artikelen 8 van het EVRM of van artikel 22 van de Grondwet is dan ook niet 

aangetoond.  

 

3.4.5. Verzoekers verwijzingen naar artikel 10 van de Vreemdelingenwet, die handelen over familieleden 

van een vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of 

gemachtigd is om er zich te vestigen, is niet ter zake dienend daar verzoeker gehuwd is met een 

Belgische onderdaan en hij zijn verblijfsrecht als echtgenoot niet heeft verkregen op basis van de 

voormelde bepaling. 

 

3.4.6. Het vijfde middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, niet gegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 
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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 vijfentwintig april tweeduizend dertien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS,  wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

  

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT,  griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


