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 nr. 124 197 van 20 mei 2014 

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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 22 oktober 2013 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 3 oktober 2013 die een einde 

stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden zonder 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 29 oktober 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 23 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 mei 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat M. SAMPERMANS verschijnt voor 

de verzoekende partij 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 

 

De verzoekende partij die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, dient op 23 februari 2011 een 

aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid 

van echtgenoot. 

 

 

Op 26 oktober wordt de verzoekende partij in het bezit gesteld van een F-kaart. 
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Op 3 oktober 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing die een 

einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten. Dit is de bestreden beslissing met motivering: 

 

“In uitvoering van artikel 42quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en 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 er een einde gesteld aan het verblijf van: 

Naam: (…)Vooma(a)m(en): Mohamed 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister(…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

 

Reden van de beslissing: 

 

Artikel 42 quater§1,2° van de wet van 15.12.1980: De burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd 

hebben, vertrekt uit het Rijk. 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat de Nederlandse echtgenote van betrokkene sedert 

03.11.2011 in Nederland verblijft. 

Onze diensten startten hiernavolgend het socio-economisch onderzoek, maar hierop kwam geen 

reactie. 

Uit het geheel van het dossier blijkt dat betrokkene recidivist is op het vlak van openbare orde. Hij werd 

reeds meerdere malen opgesloten in de gevangenis voorfeiten van openbare orde. Gezien deze feiten 

kan men bezwaarlijk gaan stellen dat betrokkene geïntegreerd is in ons land. 

Om al deze redenen wordt het verblijfsrecht van betrokkene ingetrokken.“ 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende 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 

vreemdelingenwet) doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In de synthesememorie weerhoudt de verzoekende partij als eerste middel de ontvankelijkheid van 

het verzoekschrift en stelt dat het verzoekschrift binnen de 30 dagen na de betekening is ingediend. 

 

3.2. De Raad dient vast te stellen dat dit gestelde geen middel is en een loutere mededeling vormt ter 

controle van het tijdig karakter van de vordering. 

 

3.3. In het enige middel in de synthesememorie stelt de verzoekende partij: 

 

“Met betrekking tot het tweede middel: schending van de zorgvuldigheidsplicht juncto de 

motiveringsplicht  

Dat verzoekers definitieve verblijfstitel ten onrecht werd ingetrokken;  

Dat verzoeker geen gevaar uitmaakt voor de openbare orde;  

Dat de zorgvuldigheidsplicht door de Dienst Vreemdelingenzaken niet werd gerespecteerd.  

Dat er onjuist werd gemotiveerd aangaande het niet vervuld zijn van de relatievoorwaarde.  

Dat er een fout werd gemaakt door De Dienst Vreemdelingenzaken.  

Het gebruiken van standaardformuleringen volstaat geenszins.  

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

3.4. De verwerende partij merkt op in haar nota dat de bestreden beslissing werd genomen in 

toepassing van artikel 42quater, § 1, 2° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet). Zij 

stelt dat de verzoekende partij niet weet aan te duiden met welke elementen geen rekening zou zijn 

gehouden en dat niet wordt aangetoond dat de bestreden beslissing onredelijk is. Voorts gaat zij in op 

grieven die niet meer zijn weerhouden in de synthesememorie. 
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3.5. Uit het middel blijkt dat de verzoekende partij de schending aanvoert van de motiverings- en 

zorgvuldigheidsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling 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 verzoekende partij stelt dat haar verblijfstitel ten onrechte werd ingetrokken omdat zij geen gevaar 

uitmaakt voor de openbare orde. Deze loutere bewering vindt geen steun in het administratief dossier. 

Immers blijkt uit het administratief dossier dat de verzoekende partij op 16 november 2012 is 

aangehouden als dader of mededader om anderen het gebruik van verdovende middelen te hebben 

vergemakkelijkt hetzij hen er toe hebben aangezet en voor het misdrijf deelneming aan vereniging in het 

kader van gebruik van verdovende middelen. De verzoekende partij kreeg een correctionele straf van 

drie jaren gevangenis. Gelet op dit feitelijk gegeven kan de verzoekende partij niet ernstig voorhouden 

dat zij geen gevaar vormt voor de openbare orde.  

 

Waar de verzoekende partij de bestreden beslissing verwijt dat er onjuist werd gemotiveerd aangaande 

het niet vervuld zijn van de relatievoorwaarde is het Raad niet volslagen duidelijk op welk motief deze 

kritiek doelt. In de mate dat er kritiek wordt geleverd op het motief dat stelt dat de echtgenote sedert 3 

november 202011 in Nederland verblijft, kan de Raad enkel beamen dat dit motief correct is en steun 

vindt in het administratief dossier. Voorts volstaat de vaststelling dat de verzoekende partij de overige 

motieven van de bestreden beslissing niet betwist. 

 

Voor het overige worden in de synthesememorie geen andere grieven weerhouden. 

 

Bijgevolg maakt de verzoekende partij met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). De verzoekende partij voert geen andere argumenten aan dan deze 

die hoger werden besproken zodat haar grief samenvalt met het voorgaande. Dit onderdeel is 

ongegrond. 

 

Het 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: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2 
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De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig mei tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 


