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 nr. 105 068 van 14 juni 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 Egyptische nationaliteit te zijn, op 4 februari 2013 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

2 januari 2013 tot weigering van verblijf met meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 20 februari 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 mei 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 mei 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. HERREMANS, loco advocaat 

K. VAN DEN STEENE, en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 4 juli 2012 dient verzoekende partij een aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie in. 

 

1.2. Op 2 januari 2013 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 
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“Beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5
de

 lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 04.07.2012 werd 

ingediend door: 

Naam: O. {..} 

Voornaam: S.E.S. {..} 

Nationaliteit: Egyptische 

Geboortedatum: 08.08.1970 

Geboorteplaats: Cairo 

Identificatienummer in het Rijksregister: xxxxxxxxxxxxx 

Verblijvende te: {..} 

om de volgende reden geweigerd: 

Betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer 

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

De echtgenote in functie van wie de aanvraag werd ingediend, heeft zelf geen verblijf meer in België. 

Bijgevolg kan betrokkene zich ook niet bij haar voegen, zoals bepaald in artikel 40bis, §2, 1° van de wet 

van 15.12.1980, daar er niemand meer is waar betrokkene zich bij kan vestigen. 

Het recht op verblijf wordt bijgevolg geweigerd aan betrokkene.  

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

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De verzoekende partij werd bij brief van 27 maart 2013 in kennis gesteld van het feit dat zij vanaf de 

kennisgeving van voormeld schrijven beschikt over een termijn van acht dagen om de griffie te laten 

weten of zij al dan niet een synthesememorie wenst neer te leggen. De verzoekende partij heeft bij 

schrijven van 4 april 2013 tijdig laten weten geen synthesememorie neer te leggen. In toepassing van 

artikel 39/81, negende lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet) wordt de annulatieprocedure voortgezet conform het eerste lid van voormeld artikel. 

 

2.2. Ter terechtzitting legt verzoekende partij een stuk voor waaruit blijkt dat zij het voordeel van de pro 

deo kan genieten.  

 

2.3. Artikel 39/69, §1, tweede lid, 8° van de Vreemdelingenwet bepaalt dat het verzoekschrift in 

voorkomend geval het verzoek te genieten van pro deo dient te bevatten. Uit nazicht van het 

verzoekschrift blijkt evenwel dat verzoekende partij niet heeft gevraagd te kunnen genieten van de pro 

deo. Bijgevolg kan het stuk dat verzoekende partij ter terechtzitting neerlegt niet dienstig aangevoerd 

worden om alsnog de kosteloze rechtsbijstand te vragen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 40bis, §2, 1° van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Verzoekende partij betoogt als volgt: 

 

“Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat “De echtgenote in functie van wie de aanvraag werd 

ingediend, heeft zelf geen verblijf meer in België. Bijgevolg kan betrokkene zich ook niet bij haar 

voegen, zoals bepaald in artikel 40bis, §2, 1° van de wet van 15.12.1980, daar er niemand meer is waar 

betrokkene zich bij kan vestigen”. 

Terwijl op datum van 21/01/2013 hoger beroep werd aangetekend tegen de uitwijzingsbeslissing van de 

echtgenote van verzoeker. Overeenkomstig artikel 39/79, §1, 7° van de wet van 15 december 1980 is 

het hoger beroep tegen dergelijke beslissing schorsend. 

Verzoeker heeft derhalve wel nog iemand waarbij hij zich kan vestigen. 

De beslissing over het recht op verblijf van verzoeker dient derhalve aangehouden te worden tot de 

beslissing over het recht op verblijf van mevrouw M. {..}” 

 

 

3.2. De bestreden beslissing is gebaseerd op artikel 40bis, §2, 1° van de Vreemdelingenwet, dat luidt: 
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“§ 1 

Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in wetten of Europese verordeningen waarop de 

familieleden van de burger van de Unie zouden kunnen aanspraak maken, zijn de hiernavolgende 

bepalingen op hen van toepassing. 

§ 2 

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem 

voegt; 

{..}” 

 

3.3. Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij op 4 juli 2012 een aanvraag 

voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie heeft ingediend, en dit in de 

hoedanigheid van echtgenoot van een burger van de Unie. Tevens blijkt dat het verblijfsrecht van deze 

burger van de Unie op 12 december 2012 werd beëindigd en dat deze het bevel heeft gekregen om het 

grondgebied te verlaten. Verzoekende partij betwist deze gegevens ook niet. Het argument van 

verzoekende partij als zou de bestreden beslissing zich niet kunnen baseren op de vaststelling dat de 

echtgenote van verzoekende partij zelf geen verblijfsrecht meer heeft in België en de verzoekende partij 

zich aldus niet bij haar kan voegen, aangezien die beslissing nog niet definitief is geworden nu een 

schorsend beroep werd ingediend, kan niet bijgetreden worden. De beslissing van de gemachtigde van 

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding  

aangaande de beëindiging van het verblijfsrecht van de echtgenote van de verzoekende partij moet 

rechtsgeldig worden geacht tenzij en tot de Raad er op het beroep tot nietigverklaring anders over zou 

beslissen. Het gegeven dat een schorsend beroep werd ingediend tegen deze beslissing doet immers 

op zich geen afbreuk aan het bestaan ervan in het rechtsverkeer. Bijgevolg kon de gemachtigde zich op 

deze beslissing baseren om het verblijf van de verzoekende partij te weigeren.  

 

3.4. Met haar betoog maakt de verzoekende partij geen schending van artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet aannemelijk.  

 

Het enig middel is ongegrond.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien juni tweeduizend dertien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN S. DE MUYLDER 

 


