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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 17.918 van 29 oktober 2008
in de zaak RvV X II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van advocaat X

 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken, thans de minister van Migratie- en asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 25 juni 2008
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van
de minister van Binnenlandse Zaken van 15 juni 2006 tot weigering van vestiging met bevel
om het grondgebied te verlaten, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 19 september
2006.

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 regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 3 september 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21
oktober 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij en van advocaat N. ALKIS en van advocaat
L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER voor verwerende partij verschijnt.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Op 9 maart 2006 dient verzoeker een aanvraag in tot vestiging in functie van zijn Belgische
echtgenote.

Op 28 maart 2006 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing tot voorlopig uitstel van de beslissing voor bijkomend onderzoek.

Op 15 juni 2006 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing tot weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze
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beslissing wordt op 19 september 2006 ter kennis gebracht van verzoeker en is de bestreden
beslissing. De motieven luiden als volgt:

“(…)
In uitvoering van artikel 61 van het koninklijk  besluit van 8 oktober 1981 zoals gewijzigd door het
Koninklijk  Besluit van 27.04.2007 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de vestiging, aangevraagd op 09 maart 2006 door K. Ö. (…)
geweigerd.
Aan betrokkene wordt bevel gegeven om het grondgebied te verlaten binnen 15 dagen.
REDEN VAN DE BESLISSING
Motivering in feite: In haar arrest van 24.4.1995 heeft de raad van State gepreciseerd dat indien het zich
gemeenschappelijk  vestigen niet noodzakelijk  een effectieve en duurzame vorm van samenwonen met
zich meebrengt, dan veronderstelt het toch minstens de staat van echtgenoot, die eigenlijk  niet als
dusdanig kan erkend worden zonder het bestaan van een minimum aan relatie tussen de echtgenoten.
De Raad van State oordeelt dat er minstens een “gezinscel” moet bestaan, waarbij er een relatie moet
bestaan tussen de echtgenoten. Er moet tussen de echtgenoten een reële, echtelijke band bestaan
(levensgemeenschap) en dit, ook al is de verblijfplaats van de echtgenoten verscheiden. Uit het
relatieverslag dd. 02 juni 2006 van de politie van Maasmechelen blijk t dat er van een relatie tussen beide
echtelieden geen sprake is.
motivering in rechte: artikel 40 § 6 wet 15.12.1980
artikel 61 K.B. 8.10.1981, gewijzigd door K.B. 7.11.1988 en K.B. 12.6.1998.
(…)”.

Op 27 september 2006 dient verzoeker een verzoek tot herziening in tegen deze beslissing.

Bij verstekvonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren van 29 september 2006
wordt het huwelijk van verzoeker en zijn echtgenote nietig verklaard. Het verzet van verzoeker
tegen dit vonnis wordt op 29 februari 2008 ontvankelijk verklaard.

Op 26 mei 2008 licht de Dienst Vreemdelingenzaken verzoeker in dat zijn beroep zonder
voorwerp wordt ingevolge artikel 230 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van
de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, tenzij hij
binnen de dertig dagen een annulatieberoep aantekent bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen.

Op 25 juni 2008 dient verzoeker huidig beroep in.

2. Onderzoek van het beroep

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat als volgt luidt:

“Enig middel - Schending art 9bis, 10,11, 40 42 en 62 van de wet van 15.12.1980 en de artikelen 1,2,3
en 4 van de wet van 29 juli 1991 mbt motivatie, algemene beginselen van behoorlijk  bestuur, manifeste
appreciatievergissing, afwending van macht -Art 31 EU richtlijn 2004/38 en art 10 en 11 GGW-
Schending art 8 EVRM
Eerste onderdeel - Art 9bis, 10, 11, 40 42 en 62 van de wet van 15.12.1980 en de artikelen 1,2,3 en 4
van de wet van 29 juli 1991 mbt motivatie, algemene beginselen van behoorlijk  bestuur, manifeste
appreciatievergissing, afwending van macht.
Overeenkomstig artikel 39/2, § 2 van de vreemdelingenwet doet de Raad uitspraak, bij wijze van
arresten als annulatierechter (over de overige beroepen) wegens overtreding van hetzij substantiële,
hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht.
De wetgever heeft uitdrukkelijk  uitgesloten dat de Raad, een ruimere toetsing zou doorvoeren
(Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, Gedr. St., Kamer, 2005-06, nr.51/2479-011, 40.).
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot
doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat
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is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem
verschaft.
De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten 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.
Artikel 62 van de wet van 15 december 1980 stelt dat de beslissingen met redenen moeten worden
omkleed. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig
moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing, (zie o.a. R.v.St, nr. 167.407, 2 februari
2007;'R.v.St., nr. 167.411, 2 februari 2007).
De verzoekende partij kent de motieven van de bestreden beslissing niet, zodat het doel van de
uitdrukkelijke motiveringsplicht is in casu niet bereikt. De motivering is dan ook niet meer dan een
standaard clausule: "Uit het relatieverslag dd ... blijk t dat er van een relatie tussen beide echtlieden
geen sprake is". Er werd geen enkele feitelijk  element aangehaald of weerlegd.
Dat aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan is, wanneer de motieven
van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in de beslissing kunnen gelezen worden zodat men er
kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te
vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. (RvSt. nr. 167.477, 5 februari
2007; RvSt. nr. 164.298, 31 oktober 2006). Wat in casu dus zeker niet het geval is. Dat zij niet
aanwezig zijn, op zijn minst niet afdoende.
Dat het opgeworpen middel ook/of minstens dient te worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de
materiële motiveringsplicht. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is, bij de beoordeling van de
materiële motiveringsplicht, niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de
administratieve overheid. De Raad is bij 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 (R.v.St., nr. 101.624, 7 december 2001).
Men kan onmogelijk  stellen dat er ernstige twijfels bestaan omtrent de relatie wanneer de politie niet
eens binnen is geweest en bijgevolg alleen vaststelt dat bij controle bleek dat cliënt niet op het
opgegeven adres woonachtig was, waardoor hij ambtshalve werd afgeschreven.
De beslissing hecht een niet proportionele waarde aan dit feit. Eind mei waren er namelijk  echtelijke
moeilijkheden zodat partijen tijdelijk  afzonderlijk  hebben gewoond. In tussentijd -en gelet op de
verzoeningspoging- had verzoeker de tijdelijke wijziging van verblijf niet doorgegeven bij de dienst
bevolk ing.
Na controle bleek dat verzoeker niet meer op het opgegeven adres woonachtig was, waardoor deze
ambtshalve werd afgeschreven. Verzoeker is tot deze ontdekking gekomen wanneer hij zijn
verblijfskaart van vijf maanden ging inwisselen. Het verzoek tot herinschrijving dat hij deed werd hem
geweigerd stellende dat er geen bewijs van gezinscel werd geleverd. Dat er wel degelijk  sprake was van
een relatie heeft verzoeker gestaafd met brieven, foto's,....
Gelet op de uitspraken van de RVV en het gewijzigde beleid van DVZ kan het dan ook zo niet zijn dat
het enkele feit van het niet aantreffen van verzoeker leidt tot het niet vaststellen van een gezinscel.
Verzoeker had de kans geboden moeten worden om ter zake gehoord te worden.
RVV Nr. 1711 van 14 september 2007, IIde kamer De Raad stelt vast dat de verzoeker op 14 mei 2007
de verwerende partij ingelicht heeft over het feit dal hij samen met zijn echtgenote een horecazaak
uitbaatte te Beverlo-dorp (in casu hadden de verbalisanten zich enkel naar de woonplaats begeven te
Hasselt). Uit het administratief dossier kan niet worden afgeleid of de verwerende partij met dit
belangrijke feit rekening heeft gehouden. ... De Raad stelt vast dat de verwerende partij onzorgvuldig is
geweest, door louter op basis van hel relatieverslag van 18 juni 2007, dat een aantal essentiële leemtes
bevat, de vestigingsaanvraag af te wijzen. Des te meer de verzoeker terecht aanvoert dat uit het
administratief dossier bleek dat hij samen met zijn vrouw een horecazaak uitbaat in Beringen.
RVV Nr. 2684 van 16.10.07 in de zaak 12175/IIde kamer Schending van de materiële motiveringsplicht:
het motief van de bestreden beslissing is op een foutieve feitenvinding gesteund, daar enkel uit het niet
aantreffen van de personen in kwestie werd geconcludeerd dat er geen sprake was van een gezinscel.
RVVNr 1497 van 30.08.07 in de zaak 10.914/llde kamer De raad stelt vast dat er sprake is van een
schending van de motiveringsplicht aangezien (het kennelijk  onredelijk  is) louter op basis van het
ontbreken van inlichtingen nopens het al dan niet bestaan van de gezinscel, de vestigingsaanvraag af te
wijzen.
Conseil du Contentieux des étrangers nr 1397 van 28.08.07 Le Conseil ne peut que constater que
l'enquête effectuée n'est pas conforme à cet objectif dès lors qu'elle semble s’être focalisée sur un
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constat d'absence répétées des intéressés et l'abstention d'une justification plausible pour une absence
du requérant. De teIs constats, posés sans rechercher, auprès du voisinage ou encore auprès des
intéresses eux-mêmes portant sur la réalité même de leur cohabitation ou vie commune, ne peuvent
valablement fonder la conclusion qu'il n 'y a pas de vie commune entre eux... s'il est exacte, comme Ie
souligne la partie défenderesse dans sa note d 'observations, qu 'aucune disposition légale n'impose
d'effectuer une enquête de voisinage et d'interroger les voisins, il n 'en demeure pas moins d ' une telle
enquête est bel et bien envisagée dans la rubrique F du formulaire type de rapport, et qu 'il appartenait
au fonctionnaire de police de la compléter adéquatement ou à tout le moins de justifïer de son
abstention à faire.
Dat rekening dient te worden gehouden met de beslissing van de Burgelijke Rechter ter zake, gezien
anders een situatie van rechtsonzekerheid zou bestaan waarbij de Burgelijke Rechter zou kunnen
oordelen dat het geen schijnhuwelijk  betreft en DVZ dat dit wel het geval is.
Dat DVZ dan ook geen beslissing kon treffen zolang ze dit onderzoek niet zelf op een meer ernstige
wijze heeft gevoerd. Dat momenteel in ieder geval geen beslissing kan worden getroffen zolang de
Burgelijke Rechter zich niet heeft uitgesproken.
Ter zake wordt ook verwezen naar de mogelijkheid van een verweer 'volle rechtsmacht' (zie derde
onderdeel) waar afbreuk aan wordt gedaan nu de rechten door de nieuwe procedure (omzetting
herziening in annulatie) worden ingeperkt in plaats van uitgebreid.
Dat er op zijn minst sprake moet zijn van afwending van macht om op basis van al deze gegevens te
weigeren een beslissing te nemen.
Tweede onderdeel -Art 31 EU richtlijn 2004/38 en art 10 en 11 GGW.
Art 31 van EU Richtlijn 2004/38 legt voor gezinshereniging met EU-onderdanen een gerechtelijk  beroep
op dat ondermeer de feiten en omstandigheden en de evenredigheid van een uitwijzing moet kunnen
onderzoeken.
Daarbij moet rekening gehouden worden met de duur van het verblijf, de leeftijd, gezondheidstoestand,
gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het gastland en de mate waarin men
bindingen heeft met zijn land van oorsprong.
Het Hof van Justitie oordeelde eerder al dat het gerechtelijk  beroep "doeltreffend" moet zijn in de zin dat
er geen beperkingen mogen gesteld worden aan de rechterlijke beoordeling van de zaak en dat de
rechter op het juiste moment afdoende bescherming moet kunnen bieden.
Het gelijkheidbeginsel en non-discriminatie beginsel als voorzien in art 10 en 11 GGW (maar ook in
Europese regelgeving en onder andere in de richtlijn zelf- art 24) wijst dan ook in de richting van het feit
dat ter zake een onderzoek ten gronde mogelijk  moet zijn.
Dit is niet gebeurd. En heeft in dit geval ernstige gevolgen omdat men de mogelijkheid tot aanbrengen
van nieuwe elementen op een essentiële wijze beperkt. Terwijl de nieuwe elementen een essentiële
waarde hebben (meer bepaald een onderzoek als niet gevoerd door DVZ doch nu hangenden voor de
Burgerlijke Rechter ivm mogelijk  schijnhuwelijk , en waarvan de uitslag een doorslaggevend effect dient
te hebben op de beslissing van DVZ).
Dat kan worden gesteld dat er geen ernstige beslissing kan worden genomen in deze zonder het oordeel
van de Burgelijke Rechter te kennen.
Derde onderdeel -Art 8 EVRM
Dat art. 8 voorziet in het recht op privé- en gezinsleven.
Dat lid 2 van art. 8 bovendien slechts een schending toestaat voor zover dit proportioneel is (de inbreuk
mag niet onevenredig zijn ten opzichte van het te bereiken doel) en voor zover het
subsidiariteitsbeginsel niet is geschonden (het doel mag niet om een voor betrokkene minder nadelige
wijze kunnen worden verwezenlijk t).
Als men mag veronderstellen dat het te verwezenlijken doel is om de grenzen niet open te zetten voor
mensen die hier komen onder valse voorwendselen. Dan dient men vast te stellen dat in casu dit doel op
een voor betrokkene minder nadelige wijze had kunnen worden verwezenlijk t. Namelijk  door de zaak
effectief te onderzoeken.
Nu heeft men geen enkele zinvolle informatie waarop de beslissing gestoeld kan worden. Te meer daar
de zaak momenteel in onderzoek is. Er werd namelijk  beroep aangetekend tegen een verstekvonnis
tengevolge van een nietigverklaring van het huwelijk  dat werd geëist door de vrouw. Zolang de burgelijke
rechter zich niet heeft uitgesproken over het feit of het huwelijk  nietig is kan DVZ ook niet oordelen of er
sprake is van een schijnhuwelijk . Te meer daar de huwelijksverplichtingen nog altijd gelden tussen
echtgenoten zolang ze niet gescheiden zijn.
Dat het middel bijgevolg ernstig is.”
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2.2. In de nota repliceert verwerende partij dat uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de
motieven van de bestreden beslissing kent, zodat aan het doel van de formele
motiveringsplicht is voldaan, dat wat de materiële motivering betreft, artikel 40
Vreemdelingenwet een gezamenlijke vestiging vereist maar dat in casu niet aan deze
voorwaarde voldaan was, dat er een negatief relatieverslag werd opgesteld waaruit blijkt dat
de politie de woning is binnengegaan, dat de echtgenote verklaard heeft dat verzoeker was
vertrokken omdat hij de relatie niet meer zag zitten, dat er geen persoonlijke voorwerpen van
verzoeker meer waren op het adres. Bovendien heeft verzoeker een procedure ingeleid op
grond van art. 223 BW (echtelijke moeilijkheden) en heeft zijn echtgenote een dagvaarding in
nietigverklaring van het huwelijk ingeleid. Deze procedures dateren bovendien van na de
bestreden beslissing, zodat er nog geen rekening mee werd gehouden ten tijde van het
nemen van de bestreden beslissing. Verzoeker kan niet dienstig verwijzen naar Richtlijn
2004/38/EG, omdat deze een intracommunautair aspect vereist. Verzoeker is Turks en
gehuwd met een Belgische, zodat zijn aanvraag tot vestiging niet gebaseerd is op het
EG-recht maar wel op de Belgische wetgeving. In de gegeven omstandigheden vormt de niet
noodzakelijk definitieve verwijdering van het grondgebied geen verboden inmenging in de
uitoefening van verzoekers recht op een privé- en gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM.
Het is verwerende partij toegelaten wetsontduiking tegen te gaan en daartoe de nodige
maatregelen te nemen. Verzoeker wordt niet van zijn gezin gescheiden maar dient tijdelijk het
land te verlaten met de mogelijkheid er terug te keren nadat hij zich in het bezit zal hebben
gesteld van de nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk.

2.3. In de repliekmemorie  stelt verzoeker dat de materiële motiveringplicht werd geschonden
omdat het relatieverslag waarnaar verwerende partij in de nota verwijst, hem onbekend is en
omdat het niet voorkomt in de bestreden beslissing. Hij wordt zo tevens geschaad in zijn
mogelijkheden om een verweer op te stellen. Voor het overige verwijst verzoeker naar het
inleidend verzoekschrift.

2.4.1. In een eerste onderdeel van het enig middel voert verzoeker de schending aan van de
artikelen 9 bis, 10, 11, 40, 42 en 62 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), van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de wet van 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur, dat er een manifeste appreciatievergissing is en dat er
sprake is van afwending van macht.

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.
Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 Vreemdelingenwet. De
artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten 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.

In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregels, namelijk artikel 40, § 6
Vreemdelingenwet en artikel 61 KB 8 oktober 1981 zoals gewijzigd door het KB 7 november
1988 en het KB 12 juni 1998. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name
dat er uit het relatieverslag van de politie van M. van 2 juni 2006 blijkt dat er van een relatie
tussen beide echtelieden geen sprake is. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze
motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke
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gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan
het doel van de formele motiveringsplicht.

In tegenstelling tot wat verzoeker in het middel beweert, blijkt uit het verzoekschrift dat
verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent. Hij voert zelf aan dat wordt vermeld
“Uit het relatieverslag (…) blijk t dat er van een relatie tussen beide echtelieden geen sprake is”, zodat
het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de
schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel
vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.

In het middel voert verzoeker aan dat men niet kan stellen dat er ernstige twijfels bestaan
omtrent de relatie “wanneer de politie niet eens binnen is geweest”. Hij stelt dat er een niet
proportionele waarde gehecht wordt aan het feit dat hij ambtshalve werd afgeschreven omdat
bij controle bleek dat hij niet op het aangegeven adres woonde. Verzoeker voert aan dat het
enkele feit dat hij niet werd aangetroffen, niet kan leiden tot de vaststelling dat een gezinscel
ontbreekt en verwijst hiervoor naar rechtspraak van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen. Hij meent tevens dat de beslissing van de burgerlijke rechter
inzake de beroepsprocedure in verzet betreffende de nietigverklaring van het huwelijk moet
worden afgewacht en dat de Dienst Vreemdelingenzaken ondertussen geen beslissing mag
treffen.

Verzoeker diende een aanvraag in tot vestiging in functie van zijn Belgische echtgenote, op
grond van artikel 40, § 6 Vreemdelingenwet. Ten tijde van de aanvraag en de bestreden
beslissing luidde dit artikel als volgt :

“Met de E.G.-vreemdeling worden eveneens gelijkgesteld, de echtgenoot van een Belg die zich
met hem vestigt of komt vestigen (…)”.

In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat er een gezinscel moet bestaan, ook al is de
verblijfplaats van de echtgenoten verschillend. De Raad wijst erop dat, opdat een vreemdeling
zijn vestigingsrecht met een Belgische echtgeno(o)t(e) erkend wil zien, het niet volstaat
gehuwd te zijn. Vereist wordt dat hij zich met de Belgische echtgeno(o)t(e) gezamenlijk komt
vestigen. Overeenkomstig vaste rechtspraak van de Raad van State vereist de gezamenlijke
vestiging van een vreemdeling die gehuwd is met een Belgische onderdaan, een minimum
aan relatie tussen de echtgenoten (RvS 5 maart 2004, nr. 128.878; RvS 4 oktober 2005, nr.
149.807; RvS 8 mei 2006, nr. 158.407). In casu werd in de bestreden beslissing vastgesteld
dat uit het relatieverslag van 2 juni 2006 van de politie van M. blijkt dat er van een relatie
tussen beide echtelieden geen sprake is. Omdat dit niet strookt met de vereiste van
gezamenlijke vestiging en een minimum aan relatie tussen echtgenoten, kon de gemachtigde
van de minister in alle redelijkheid beslissen dat de vestiging aan verzoeker geweigerd moest
worden. Deze elementen, op basis waarvan tot het ontbreken van een relatie wordt besloten,
vinden steun in het administratief dossier.

Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat de politie wel degelijk de woning is
binnengetreden. In de politieverslagen van 27 mei 2006 en 2 juni 2006 blijkt immers dat de
politie telkens met één van de bewoners van de woning heeft gesproken. De omstandigheid
dat verzoeker ambtshalve werd afgeschreven, maakt geen motief uit van de bestreden
beslissing, zodat de kritiek van verzoeker op dit punt niet ter zake dienend is. Betreffende de
kritiek dat “het enkele feit van het niet aantreffen van verzoeker leidt tot het niet vaststellen van een
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gezinscel”, wordt opgemerkt dat in de bestreden beslissing nergens wordt vermeld dat
verzoeker niet thuis werd aangetroffen maar wel wordt vermeld dat uit het politieverslag van 2
juni 2006 blijkt dat er van een relatie tussen de echtgenoten geen sprake is. Uit de gegevens
van het administratief dossier blijkt de politie op 2 juni 2006 met de echtgenote van verzoeker
heeft gesproken en dat het politieverslag van die datum als motief voor de afwezigheid van de
betrokkene vermeldt “K.O. is vertrokken omdat hij de relatie niet meer ziet zitten” en “Hij verblijft te
Maastricht bij zijn broers”.

In de mate waarin verzoeker in zijn repliekmemorie aanvoert dat hij geen kennis had van het
relatieverslag van 2 juni 2006, wordt erop gewezen dat dit verslag wordt vermeld in de
motieven van de bestreden beslissing en dat verzoeker ernaar verwijst in het middel, zodat hij
niet op goede gronden kan voorhouden dat dit relatieverslag hem onbekend is. De plicht tot
uitdrukkelijke motivering houdt 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 en voor elke overweging in haar beslissing het “waarom” ervan te
vermelden. Verzoeker kende de conclusie van dit verslag zoals vermeld in de bestreden
beslissing.

De rechtspraak die verzoeker aanhaalt, betreft vooreerst een situatie waarbij het
relatieverslag essentiële leemtes bevat omdat geen controle werd gedaan op het adres waar
het koppel samen een horecazaak uitbaatte en dat zij hadden meegedeeld aan de
politiediensten (RvV 14 september 2007, nr. 1711), vervolgens een situatie waar de Belgische
echtgenoot met vakantie in het buitenland was op het moment van de controle (RvV 16
oktober 2007, nr. 2684), als derde een arrest waarin wordt uiteengezet dat de echtgenoot van
de verzoekende partij in de gevangenis verblijft waardoor het bestaan van een relatie niet kon
gecontroleerd worden (RvV 30 augustus 2007, nr. 1487 en niet 1497 zoals verkeerdelijk wordt
vermeld) en ten slotte een zaak waar het onderzoek zich leek toe te spitsen op het vaststellen
van de herhaaldelijke afwezigheid van het koppel, zonder dat er een buurtonderzoek werd
gevoerd en zonder dat aan het koppel nadere uitleg werd gevraagd toen ze zich uiteindelijk
kwamen aanbieden (RvV 28 augustus 2007, nr. 1397). Hieruit blijkt dat deze situaties
verschillen van de situatie van verzoeker, waar de Belgische echtgenote thuis werd
aangetroffen en verklaarde dat verzoeker was vertrokken omdat hij de relatie “niet meer zag
zitten” en dat hij zich vermoedelijk bij zijn broers in Maastricht bevond.

Wat de procedure voor de burgerlijke rechter betreft, wordt vastgesteld dat het vonnis van 29
september 2006 en het verzet tegen dit vonnis dateren van na de bestreden beslissing,
genomen op 15 juni 2006 en ter kennis gebracht op 19 september 2006, zodat er bij het
nemen van de bestreden beslissing geen rekening mee kon worden gehouden. De
bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende de vestigingsaanvraag van
verzoeker van 9 maart 2006 was uitgeput na de beslissing van 15 juni 2006, zodat de
opmerking in het middel “dat momenteel in ieder geval geen beslissing kan worden getroffen zolang
de Burgerlijke Rechter zich niet heeft uitgesproken” niet ter zake dienend is.

De gemachtigde van de minister is bijgevolg op basis van een correcte feitenvinding en in alle
redelijkheid tot de bestreden beslissing gekomen. De beslissing steunt op pertinente,
deugdelijke, ter zake dienende en afdoende motieven die de beslissing kunnen schragen. Er
is geen sprake van een manifeste appreciatiefout. De schending van artikel 40
Vreemdelingenwet kan evenmin worden aangenomen.

Van machtsafwending kan slechts sprake zijn indien een bestuursoverheid de bevoegdheid
die haar bij wet tot het bereiken van een bepaald oogmerk van algemeen belang is gegeven,
gebruikt tot het nastreven van een ander doel, en dit ongeoorloofde oogmerk het enig doel van
de betrokken handeling is. Wie machtsafwending aanvoert, moet daartoe voldoende ernstige,
welbepaalde en overeenstemmende vermoedens aanbrengen waaruit kan worden afgeleid
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dat andere dan rechtmatige doeleinden door het bestuur werden nagestreefd. In casu beperkt
verzoeker zich tot de  opmerking “dat er op zijn minst sprake moet zijn van afwending van macht om
op basis van al deze gegevens te weigeren een beslissing te nemen”. Naast het feit dat er in casu
wel degelijk een beslissing werd genomen, wordt opgemerkt dat verzoeker onvoldoende
concrete gegevens aanbrengt dat er sprake zou zijn van machtsafwending.

De schending van de artikelen 9 bis, 10 en 11 Vreemdelingenwet wordt niet uiteengezet,
evenmin als welk beginsel van behoorlijk bestuur geschonden zou zijn. Het eerste onderdeel
van het enig middel is op dit punt onontvankelijk.

Het eerste onderdeel van het enig middel is, voor zover het ontvankelijk is, ongegrond.

2.4.2. In een tweede onderdeel van het enig middel voert verzoeker de schending aan van
artikel 31 EU-richtlijn 2004/38 en van de artikelen 10 en 11 Grondwet.

Uit artikel 3.1. Richtlijn 2004/38/EG blijkt dat deze richtlijn van toepassing is ten aanzien van
iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die
waarvan hij de nationaliteit bezit en ten aanzien van diens familieleden zoals gedefinieerd in
artikel 2, punt 2, die hem begeleiden of zich bij hem voegen. De Richtlijn 2004/38/EG is niet
van toepassing op Unieburgers die zich binnen de eigen lidstaat bevinden of op familieleden
die niet de nationaliteit van één van de lidstaten bezitten en die zich bij hen voegen. Gezien
verzoeker van Turkse nationaliteit is en de echtgenote die hij vervoegt de Belgische
nationaliteit heeft, ontbreekt in casu het grensoverschrijdend aspect dat door de Richtlijn
2004/38/EG wordt vereist. Daargelaten de vraag naar de directe werking van de Richtlijn
2004/38/EG, kan verzoeker zich niet dienstig op kwestieuze bepalingen van deze richtlijn
beroepen. Het gemeenschapsrecht is niet van toepassing op verblijfsmaatregelen die zich
voordoen in een zuiver interne situatie.

Met betrekking tot de artikelen 10 en 11 Grondwet voert verzoeker aan dat het
gelijkheidsbeginsel en non-discriminatiebeginsel “dan ook (wijzen) in de richting van het feit dat ter
zake een onderzoek ten gronde mogelijk  moet zijn”. Uit de samenlezing met het eerste onderdeel
blijkt dat verzoeker meent dat zijn rechten door de nieuwe procedure (omzetting van het
verzoek tot herziening in een annulatieprocedure) worden ingeperkt, omdat er geen
onderzoek ten gronde kan worden gevoerd en de mogelijkheid tot het aanbrengen van nieuwe
elementen op een essentiële wijze wordt beperkt. Deze nieuwe elementen hebben volgens
verzoeker een essentiële waarde, omdat de zaak hangende voor de burgerlijke rechter in
verband met een mogelijk schijnhuwelijk, een doorslaggevend effect dient te hebben op de
beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Vooreerst worden opgemerkt dat verzoeker de schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet
niet met concrete gegevens aantoont. Deze artikelen betreffen immers het
gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel, en houden niet, zoals verzoeker lijkt te
menen, de garantie in dat in het kader van een beroep tegen een weigeringsbeslissing inzake
een vestigingsaanvraag, een onderzoek ten gronde mogelijk moet zijn.

In casu treedt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op als annulatierechter
overeenkomstig artikel 39/2, § 2 Vreemdelingenwet. In die hoedanigheid kan hij enkel een
wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing uitoefenen (Wetsontwerp tot hervorming van
de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie
van Toelichting, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94).  Bij arrest nr. 81/2008 van 27
mei 2008 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat in de aangelegenheden bedoeld in artikel 39/2,
§ 2 Vreemdelingenwet, de rechtzoekenden beschikken over een daadwerkelijke jurisdictionele
waarborg, voor een onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege, tegen de administratieve
beslissingen die op hen betrekking hebben.
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Daarnaast wordt herhaald dat de bestreden beslissing dateert van voor het vonnis van de
burgerlijke rechter, zodat de gemachtigde van de minister hiermee geen rekening kon
houden. In het eerste onderdeel van het middel wordt overwogen dat de bestreden beslissing
in alle redelijkheid en op basis van een correcte feitenvinding is genomen.

Het tweede onderdeel van het middel is ongegrond.

2.4.3. In een derde onderdeel van het enig middel voert verzoeker de schending aan van
artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de
fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM).

Artikel 8 EVRM waarborgt de eerbiediging van het recht op gezins- en privé-leven en de
niet-inmenging van enig openbaar gezag bij de uitoefening van dat recht. Uit de bepalingen
van het tweede lid van artikel 8 EVRM blijkt dat dit recht niet absoluut is. Artikel 8 EVRM kan
niet worden uitgelegd als zou er in hoofde van de overheid een algemene verplichting bestaan
om een vreemdeling op zijn grondgebied te gedogen. Verzoeker is onderworpen aan artikel
40, § 6 Vreemdelingenwet, zoals dit gold ten tijde van de aanvraag en van de beslissing, en
diende aldus aan te tonen dat hij zich vestigde bij zijn echtgenote. Op basis van
politieverslagen stelde de gemachtigde van de minister vast dat er geen aanwezigheid is van
een gezinscel tussen verzoeker en zijn echtgenote. Artikel 40 Vreemdelingenwet heeft tot
doel een wettelijk kader te scheppen binnen hetwelk het in artikel 8 EVRM vervatte recht kan
worden uitgeoefend (RvS 2 februari 2005, nr. 140.105). In het middel zet verzoeker
hoofdzakelijk uiteen dat de zaak niet effectief onderzocht is door de Dienst
Vreemdelingenzaken en momenteel in onderzoek is bij de burgerlijke rechter. Uit de
bespreking van de vorige onderdelen is al gebleken dat het vonnis van de burgerlijke rechter
en het beroep daartegen dateren van na de bestreden beslissing, en dat de gemachtigde van
de minister op basis van correcte gegevens de beslissing heeft genomen. In casu was er
geen sprake van een gezinscel tussen verzoeker en zijn echtgenote. Verzoeker is er niet in
geslaagd het tegendeel aan te tonen. Een schending van artikel 8 EVRM wordt bijgevolg niet
met concrete gegevens aangetoond. Het laatste onderdeel van het middel is ongegrond.

Het enig middel is in al zijn onderdelen ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen en twintig oktober
tweeduizend en acht  door:

mevr. A. DE SMET,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,
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 M. DENYS. A. DE SMET.


