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 nr. 194 884 van 13 november 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. DE GROOTE 

Weg naar As 173 

3600 GENK 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 14 juni 2017 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 9 mei 2017 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). 

 

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 16 juni 2017 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 oktober 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. DE GROOTE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 15 maart 2014 is verzoeker te Heusden-Zolder in het huwelijk getreden met juffrouw C. 

 

Op 7 mei 2014 diende verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart als familielid van een 

Unieburger (bijlage 19ter).  
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Op 22 mei 2014 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

Tegen deze beslissing stelde verzoeker beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 

de Raad). Bij arrest nr. 134 660 van 8 december 2014 werd het beroep, voor zover gericht was tegen de 

weigeringsbeslissing, verworpen, en werd het bevel vernietigd. 

 

Op 9 december 2015 diende verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van 

een Unieburger, in functie van zijn Belgische echtgenote.  

 

Op 8 juni 2016 besliste de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

Tegen deze beslissing diende verzoeker een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad. Bij arrest nr. 179 

946 van 22 december 2016 werd deze beslissing vernietigd.  

 

De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris nam op 9 mei 2017 een nieuwe beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). Dit is de bestreden beslissing, die luidt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de 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 09.12.2015 werd 

ingediend door: 

 

Naam: A. 

Voornaam: H. 

Nationaliteit: Turkije 

Geboortedatum: 01.01.1985 

Geboorteplaats: Midyat 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te: (…) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

De 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 of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Op 09.12.2015 werd op basis van artikel 40 van de wet van 15.12.1980, een aanvraag tot vestiging 

ingediend door de heer A. H., geboren op 01.01.1985 te Midyat (Turkije). 

 

Op 09.12.2015 werd een bijlage 19ter en een attest van immatriculatie afgeleverd.  

 

In casu werd gezinshereniging met zijn Belgische echtgenote geweigerd daar niet voldaan werd aan de 

bestaansmiddelenvereiste.  

 

Bij arrest nr. 179 946 van 22.12.2016 (betekend op 23.12.2016) vernietigde de RvV de beslissing van 

8.06.2016 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met BGV. 

 

Op 13.02.2017 werd betrokkene opnieuw in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie dat 

geldig is tot 21.06.2017.  

 

Intussen is de situatie van betrokkene totaal gewijzigd.  

 

De bepalingen van artikel 40ter zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: ‘de familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich 

bij hem voegen; …’ 
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Uit de gegevens van het administratieve dossier blijkt dat betrokkenen niet langer meer samenwonen. 

Op datum van 14.02.2017 meldt de gemeente het volgende: “Zijn echtgenote C. E. woont sedert 

17.11.2016 op een ander adres ((…)) en gaat een procedure tot echtscheiding opstarten. De gegevens 

in het Rijksregister bevestigen deze informatie. Er is dus geen sprake meer van een relatie.  

 

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

Wettelijke basis artikel 7§1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. 

 

Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. Van 

gemeenschappelijke kinderen is geen sprake, noch van een medische problematiek in hoofde van 

betrokkene. Het bevel om het grondgebied is het logisch gevolg van het niet voldoen aan de 

verblijfsvoorwaarden: immers, indien het lang verblijf niet kan worden toegestaan en er geen andere 

rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier het geval is, 

is een bevel het enige alternatief. Het duurzame karakter van de relatie met de referentiepersoon wordt 

betwist.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van: 

 

“schending van het motiveringsbeginsel in samenhang met de schending van artikel 2 en 3 van de Wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de schending 

van artikel 62 §2 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna genoemd Vreemdelingenwet d.d. 

15.12.1980), 

schending van het beginsel van de fair play, 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, 

schending van het redelijkheidsbeginsel-/proportionaliteits (evenredigheids-)beginsel, 

 

schending van artikel 40bis §1 en §2 1° in samenhang met artikel 40ter van de Vreemdelingenwet d.d. 

15.12.1980 en de schending van artikel 42 §1 en §3 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 in 

samenhang met de schending van artikel 52 §4 5de lid van het Koninklijk besluit betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna genoemd 

K.B. d.d. 08.10.1981) en in samenhang met de schending van artikel 7 1 2° en artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 en in samenhang met de schending van artikel 8 van het Verdrag 

van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend te Rome, goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955 (hierna genoemd EVRM) in samenhang 

met de schending van artikel 22 van de Grondwet” 

 

Hij zet vooreerst de theoretische begrippen achter de voormelde wettelijke bepalingen en beginselen 

van behoorlijk bestuur als volgt uiteen: 

 

“

samenhang met de schending van artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de schending van artikel 62 §2 van de 

Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 

 

"De motivering van een bestuurshandeling heeft twee facetten. Elke bestuurshandeling moet steunen op 

motieven in feite en motieven in rechte...Soms echter eist een rechtsregel dat de motieven in het besluit 

zelf (voor zover dit schriftelijk wordt vastgelegd) worden opgenomen. Dit noemt men dan de formele 

motivering...Maar daaruit mag men niet concluderen dat aan de formele motiveringsplicht voldaan is, als 

er maar motieven in het document staan; daarmee zijn er zuiver formeel wel motieven, maar het spreekt 

vanzelf dat die motieven ook deugdelijk (afdoende) draagkrachtig moeten zijn. Formele motivering moet 

derhalve begrepen worden als een toevoeging aan de inhoudelijke motiveringsplicht: niet alleen moeten 

er motieven in de beslissing staan (formeel aspect), ze moeten ook deugdelijk zijn (inhoudelijk aspect). 

In dat opzicht is zeer belangrijk de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, in werking getreden op 01.01.1992.Deze wet verplicht de overheid bij: elke 

bestuurshandeling met individuele draagwijdte in de beslissing zelf de feitelijke en juridische grondslag 

aan te duiden waarop zij steunt. (artikels 2 en 3 van de wet)...De motivering moet afdoende zijn. (art. 3 

lid 2)… In strijd met de wet is op de eerste plaats het ontbreken van elke motivering. Men kan verder 

enkel rekening houden met de motivering in de akte zelf uitgedrukt; deze kan niet achteraf aangevuld 
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worden aan de hand van het administratief dossier. In die zin is de motivering een formele plicht. 

Vanzelfsprekend is zij ook materieel, dat is wat de wetgever bedoelt wanneer hij stelt dat de motivering 

afdoende moet zijn. Dit kan begrepen worden als volgt: in het licht van de vermelde motieven moet de 

beslissing als redelijk voorkomen, d.w.z. dat men, vertrekkende van de motieven in rede tot de genomen 

beslissing moet kunnen komen.". (BOES, M., Administratief Recht, Acco, Leuven, 1996-97,47-49) 

 

Artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen: 

 

"2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.". 

 

Artikel 62 §2 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980: 

"De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.". 

 

 

 

"“Fair play" duidt op eerlijk spel. De overheid toont een gemis aan fair play wanneer zij in haar relatie 

met de burger tracht "hem door onoirbare middelen in de verkrijging van zijn recht te bemoeilijken. 

Dit kan o.m. geschieden door het achterhouden van gegevens, door vertragingsmanoeuvres, door 

overdreven spoed.". (BOES, M., Administratief Recht, Acco, Leuven, 1996-97,49-50) 

 

 

"Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop het besluit berust, moet de nodige 

zorgvuldigheid worden betracht.". (BOES, M., Administratief Recht, Acco, Leuven, 1996-97,50) 

 

 

"Het redelijkheidsbeginsel wordt geschonden wanneer de overheid bij afweging van de betrokken 

belangen, niet in redelijkheid tot het besluit of de handeling heeft kunnen komen.". (BOES, M., 

Administratief Recht, Acco, Leuven, 1996-97,55) 

 

mdelingenwet 

d.d. 15.12.1980 en de schending van artikel 42 §1 en §3 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 in 

samenhang met de schending van artikel 52 §4 5de lid van het Koninklijk besluit betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna genoemd 

K.B. d.d. 08.10.1981) en in samenhang met de schending van artikel 7 1 2° en artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 en in samenhang met de schending van artikel 8 van het Verdrag 

van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 

ondertekend te Rome, goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955 (hierna genoemd EVRM) in samenhang 

met de schending van artikel 22 van de Grondwet 

 

Artikel 40bis §1 en §2 1° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980: 

“§ 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.”. 

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding 

van de wet van 4 mei 2016 waarnaar wordt verwezen in de bestreden beslissing: 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: - de familieleden vermeld in artikel 40 bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich 

bij hem voegen;”. 

 

Artikel 40 ter van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 zoals in werking getreden op 7 juli 2016 en 

derhalve van toepassing op het moment van het nemen van de bestreden beslissing: 

“§2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die 

niet zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend 



  

 

 

X Pagina 5 

krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie: 

1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op 

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen;”. 

 

Artikel 42 §1 en §3 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980: 

"§1. Het recht op een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk wordt zo snel mogelijk en ten 

laatste zes maanden volgend op de datum van aanvraag zoals bepaald in § 4, tweede lid, erkend aan 

de burger van de Unie en zijn familieleden onder de voorwaarden en voor de duur door de Koning 

bepaald overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Bij de erkenning wordt rekening 

gehouden met het geheel van de elementen van het dossier…§3. Voor de familieleden van de burger 

van de Unie die zelf geen burgers van de Unie zijn, wordt het recht op verblijf geconstateerd door een 

verblijfsvergunning. Zij worden ingeschreven in het vreemdelingenregister.”. 

 

Artikel 52 §4 5de lid van het K.B. d.d. 08.10.1981: 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.”. 

 

Artikel 7 1 2° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980: 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied te verlaten afgeven: 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd.”. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980: 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.”. 

 

Artikel 8 van het E.V.R.M.: 

"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 belang van 's lands 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.". 

 

Artikel 22 van de Grondwet: 

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

onder de voorwaarden door de wet bepaald.". 

 

Verzoekende partij is de mening toegedaan dat de bestreden beslissing de voormelde beginselen van 

behoorlijk bestuur en de voormelde wettelijke bepalingen schendt en wel om volgende redenen. 

De bestreden beslissing komt hierop neer dat het verblijf van meer dan drie maanden op basis van 

gezinshereniging aan verzoekende partij in zijn hoedanigheid van echtgenoot van de Belgische C. E. 

wordt geweigerd met bevel om het grondgebied te verlaten omwille van 

“(…).”. 

 

Opgemerkt wordt dat in casu het bevel om het grondgebied te verlaten louter en alleen een uitvloeisel is 

van de verblijfsweigering zodat alles wat wordt gesteld m.b.t. de verblijfsweigering mutatis mutandis ook 

geldt voor het bevel om het grondgebied te verlaten dat eveneens op zich onwettig is.” 

 

2.2. De Raad sluit zich aan bij deze argumentatie voor wat de theoretische uiteenzetting en het citeren 

van de wettelijke bepalingen van de bestreden beslissing betreft. 

 

2.3. In een eerste onderdeel voert verzoeker in concreto aan: 
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“Verzoekende partij toont hieronder aan dat de door de verwerende partij in de bestreden beslissing 

weerhouden overwegingen de bestreden beslissing op geen enkele manier op afdoend gemotiveerde, 

zorgvuldige en redelijke wijze, getuigend van fair play en met respect voor de hiervoor vermelde 

wettelijke bepalingen van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980, het K.B. d.d. 08.10.1981, het EVRM en 

de Grondwet kunnen schragen. 

- M.b.t. de overweging “De bepalingen van artikel 40ter zijn van toepassing op de familieleden van een 

Belg, voor zover het betreft: ‘de familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg 

begeleiden of zich bij hem voegen;…”. 

 

De versie van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 zoals door de verwerende partij 

als determinerend juridische basis in de bestreden beslissing geciteerd en weerhouden is niet de versie 

van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 geldend op moment van het nemen van de 

bestreden beslissing met name 9 mei 2017. 

 

Op moment van het nemen van de bestreden beslissing - 9 mei 2017 - luidt artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 immers als volgt: 

“§2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die 

niet zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend 

krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie: 

1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op 

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen;…”. Deze versie is in werking getreden op 7 

juli 2016 n.a.v. de inwerkingtreding van de Wet van 4 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake 

asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van veemdelingen en de wet van 12 januari 

2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2016. Meer bepaald artikel 18 van voormelde Wet 

van 4 mei 2016 heeft artikel 40ter als dusdanig vervangen/gewijzigd. 

 

De vorige versie van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 - dus van toepassing tot en 

met 6 juli 2016 - luidde als volgt: 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: - de familieleden vermeld in artikel 40 bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich 

bij hem voegen;…”. Het is deze tekst die in de bestreden beslissing door de verwerende partij wordt 

weergegeven als zijnde de determinerend juridische basis waarop de bestreden beslissing is 

gebaseerd. 

 

De verwerende partij weerhoudt derhalve in de bestreden beslissing als determinerend juridische basis 

voor de bestreden beslissing een sedert 7 juli 2016 niet meer van toepassing zijnde wettelijke bepaling. 

 

Niet geweten is dus welk standpunt de verwerende partij zou hebben ingenomen indien zij de correcte 

versie van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 had weerhouden en beoordeeld. 

 

Het is evident dat hierdoor de bestreden beslissing het motiveringsbeginsel schendt zowel formeel als 

materieel, niet zorgvuldig is genomen en de fair play schendt. 

 

De in de bestreden beslissing weerhouden juridische basis van de bestreden beslissing is niet correct 

met als gevolg dat de bestreden beslissing moet worden aanzien als hebbende geen correcte juridische 

basis hetgeen moet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.” 

 

2.4. De Raad merkt samen met de verwerende partij op dat zelfs indien de verwerende partij in de 

bestreden beslissing gebruik maakt van een oudere wetsversie van artikel 40ter 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) dit de belangen van de verzoekende partij niet 

schaadt vermits in essentie zowel de oudere versie zoals de thans op het geding geldende bepalingen 

voorzien dat slechts een positief antwoord op de gezinshereniging van een echtgenoot van een Belg 

kan voorzien worden indien de aanvrager de Belg vergezelt of vervoegt, determinerend motief van de 

bestreden beslissing. De verwerende partij citeert de correcte toepasselijke versie van artikel 40ter van 

de vreemdelingenwet.  Deze noodzakelijke vereiste van vervoeging of het vergezellen van de Belgische 

echtgenote was voorzien zowel in de foutief geciteerde bepaling (oude versie) van de bestreden 

beslissing als in de van kracht zijnde bepaling op het ogenblik van het nemen van de bestreden 
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beslissing zodat de verzoekende partij elk belang bij deze grief ontbeert. Uit het verzoekschrift blijkt 

duidelijk dat de verzoekende partij kennis heeft over de rechtsgrond van de bestreden beslissing zodat 

het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals vervat in de artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht en vervat in artikel 62 van de vreemdelingenwet is 

bereikt. Vermits deze verschillende wetsbepalingen inhoudelijk overeenstemmen kan de verzoekende 

partij niet ernstig voorhouden dat niet zou geweten zijn welke bestreden beslissing zou genomen zijn bij 

het citeren van de juiste wettelijke bepaling. 

 

Noch de formele, noch de materiële motiveringsplicht is hierdoor geschonden, nu, zoals verder blijkt, de 

bestreden beslissing de juiste feitenvinding heeft verricht, die steun vindt in het administratief dossier, 

een correcte beoordeling deed en kennelijk redelijk de bestreden beslissing heeft genomen. In casu is 

het citeren van de oudere versie van de juiste wetsbepaling te aanzien als een louter materiële 

vergissing.  

 

Het beginsel van de fair play houdt in dat de overheid zich onpartijdig moet opstellen bij het nemen van 

een besluit en de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht dient te nemen. In casu maakt de 

verzoekende partij niet aannemelijk met de geopperde grieven dat dit niet het geval geweest is bij het 

nemen van de bestreden beslissing. Evenmin wordt door deze grieven de schending van artikel 40ter 

van de vreemdelingenwet aangetoond. 

 

Het eerste onderdeel is ongegrond. 

 

2.5. Het volgende onderdeel luidt als volgt: 

 

“- M.b.t. de overweging “Uit de gegevens van het administratieve dossier blijkt dat betrokkenen niet 

langer meer samenwonen. Op datum van 14.02.2017 meldt de gemeente het volgende: “Zijn 

echtgenote C. E. woont sedert 17.11.2016 op een ander adres ((…)) en gaat een procedure tot 

echtscheiding opstarten. De gegevens in het Rijkregister bevestigen deze informatie. Er is dus geen 

sprake meer van een relatie.” 

 

Ook deze overwegingen - van welke versie van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 

ook wordt uitgegaan - kunnen de bestreden beslissing niet schragen en wel om de hierna volgende 

redenen. 

 

De verwerende partij komt in de bestreden beslissing tot de vermeende conclusie dat “Er is dus geen 

sprake meer van een relatie”. 

 

De verwerende partij baseert zich hiervoor op “Zijn echtgenote C. E. woont sedert 17.11.2016 op een 

ander adres” en op “Zijn echtgenote C. E.… gaat een procedure tot echtscheiding opstarten”. 

 

Geen van deze twee elementen kunnen leiden tot de door de verwerende partij gemaakte conclusie dat 

“Er is dus geen sprake meer van een relatie”. 

 

Immers, 

- artikel 40ter van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 (noch in de versie vóór 7 juli 2016 noch in de 

versie erna) vereist geen samenwoonst op hetzelfde adres; er kunnen immers - zoals in casu, zie supra 

- redenen zijn waarom er geen samenwoonst op hetzelfde adres is dit niettegenstaande de 

gezinscel/relatie - zoals in casu - blijft bestaan 

- “Zijn echtgenote C. E....gaat een procedure tot echtscheiding opstarten” is een loutere eenzijdige 

bewering - verzoekende partij is hierin niet gekend/hierover niet bevraagd - door geen enkel objectief 

gegeven gestaafd 

- tot op heden is het enige objectief gegeven dat verzoekende partij nog steeds gehuwd is met zijn 

echtgenote mevrouw C.E.. 

 

De conclusie waartoe de verwerende partij in de bestreden beslissing komt met name “Er is dus geen 

sprake meer van een relatie.” is derhalve niet op deugdelijke motieven gesteund, is onzorgvuldig en 

onredelijk en getuigend van een gebrek aan fair play. 

 

Meteen is hiermee dan ook aangetoond dat de bestreden beslissing artikel 40bis §1 en §2 1° in 

samenhang met artikel 40ter - zowel in de versie vóór als de versie na 7 juli 2016 - van de 
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Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 in samenhang met artikel 42 §1 en §3 van de Vreemdelingenwet 

d.d. 15.12.1980 in samenhang met artikel 52 §4 5de lid van het K.B. d.d. 08.10.1981 schendt. 

 

Immers, wonen op hetzelfde adres is geen wettelijke vereiste en verzoekende partij is nog steeds 

gehuwd met zijn echtgenote de Belgische mevrouw C. E. zodat hij in die hoedanigheid recht op 

machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden kan laten gelden. 

 

Zo maar uitgaan van een eenzijdige verklaring “gaat een procedure tot echtscheiding opstarten” zonder 

hierin verzoekende partij te kennen gaat niet op. Gevolg hiervan is trouwens dat de verwerende partij 

geen rekening houdt/kan houden - zoals nochtans vereist door artikel 42 §1 van de Vreemdelingenwet 

d.d. 15.12.1980 - met het geheel van de elementen van het dossier.” 

 

2.6. Uit deze grieven blijkt dat de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk betwist en 

derhalve de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht die in casu een onderzoek vergen 

van artikel 40ter van de vreemdelingenwet, zoals correct geciteerd in het verzoekschrift en de nota met 

opmerkingen. 

 

De Raad 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). 

 

Verder blijkt duidelijk uit de lezing van artikel 40ter van de vreemdelingenwet, zoals thans van 

toepassing op huidig geschil, zowel als in de oudere versie dat deze bepaling wettelijk vereist dat de 

verzoeker de Belg dient te vervoegen of te vergezellen ten einde gerechtigd te zijn op de gevraagde 

verblijfskaart.  

 

Uit het administratief dossier, waarnaar de verwerende partij terecht verwijst, blijkt dat de echtgenote 

van de verzoeker sedert 17 november 2016 op een ander adres verblijft dan verzoeker en de wil heeft 

geuit een echtscheidingsprocedure op te starten. Tevens is er een vermoeden geuit dat verzoeker zijn 

schoonmoeder onder druk zet om bij haar ingeschreven te worden. Verder blijkt uit het PV 

HA.L6.002979/2016 van de politie van Heusden-Zolder van 10 november 2016 dat de politie ook van de 

buren vernam dat verzoeker en diens echtgenote uit elkaar waren en dat op 4 oktober 2016 een proces-

verbaal werd opgesteld over gepleegde slagen en verwondingen tussen hen, waardoor het koppel 

definitief gescheiden leefden. 

 

Gelet op deze feitelijke elementen, terug te vinden in het administratief dossier, kon de verwerende partij 

op kennelijk redelijke wijze en determinerende wijze oordelen dat er geen sprake meer is van een relatie 

tussen verzoeker en diens referentiepersoon. Wat deze motieven betreft, beperkt de verzoekende partij 

in wezen zich in het middel tot het stuk voor stuk bespreken van deze feitelijke vaststellingen en het 

geven van een andere versie of verklaring ervoor, zodat zij in wezen haar beoordeling in de plaats stelt 

van de beoordeling gedaan door de verwerende partij. De aangevoerde kritiek, overigens door niet het 

minste begin van bewijs ondersteund, geeft te dezen aldus weliswaar blijk van een andere feitelijke 

beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de bevoegde overheid, doch het onderzoek van 

deze andere beoordeling nodigt te dezen de Raad uit tot een opportuniteitsonderzoek hetgeen niet tot 

de bevoegdheid van de Raad behoort. 

 

Verzoeker maakt derhalve 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. 

 

Verzoeker toont op geen enkel ogenblik aan dat hij nog een relatie met diens echtgenote onderhoudt en 

er zijn tal van objectieve gegevens voorhanden in het administratief dossier die dat tegenspreken, 

waaronder de vaststellingen van de politie die evenmin zijn weerlegd door andersluidende verklaringen 

van verzoeker hoofdens de politie. Verzoeker toont dan ook niet de schending van artikel 40bis, §1, en 

§2, in samenhang met artikel 40ter van de vreemdelingenwet aan en bijgevolg evenmin als logisch 

voortvloeisel hieruit de schending van artikel 52, §4, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

(vreemdelingenbesluit). 
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Nu de schending van deze voormelde bepalingen niet is aangetoond en gelet op de vaststelling dat 

evenmin andere grieven worden aangevoerd, maakt de verzoeker de schending van artikel 42, §1, en 

§3, evenmin aannemelijk. 

 

Integendeel met wat verzoeker suggereert, is het hebben van een relatie wel een wettelijke vereiste en 

wijst de bestreden beslissing de aanvraag niet louter af op een gebrek aan samenwonen. Het louter 

theoretisch bestaan van een huwelijk opent geen verblijfsrecht. Voorts blijkt uit de proces-verbalen dat 

de politie ook een buurtonderzoek heeft gevoerd. De conclusie die de politie trekt, dat de echtgenote 

van verzoeker een echtscheidingsprocedure wenst op te starten, wordt niet eenvoudig weg weerlegd 

door een loutere ontkenning ervan door verzoeker die zich niet de moeite getroost dit te weerleggen 

door enige ontkenning in hoofde van diens echtgenote. 

 

Het weze nog opgemerkt dat ook artikel 42 van de vreemdelingenwet, waarvan verzoeker de schending 

aanvoert, een “vervoeging” vereist, wat in casu niet is aangetoond op het ogenblik van het nemen van 

de bestreden beslissing. 

 

2.7. In een volgend onderdeel betoogt verzoeker: 

 

“- M.b.t. de overweging “Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 

15.12.1980. Van gemeenschappelijke kinderen is geen sprake, noch van een medische problematiek in 

hoofde van betrokkene. Het bevel om het grondgebied is het logisch gevolg van het niet voldoen aan de 

verblijfsvoorwaarden: immers, indien het lang-verblijf niet kan worden toegestaan en er geen andere 

rechtsgrond is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier het geval is, 

is een bevel het enige alternatief. Het duurzaam karakter van de relatie met de referentiepersoon wordt 

betwist”. 

 

Ook deze overweging klopt niet. Immers heeft artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980 

het niet alleen over het hoger belang van het kind en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land maar ook over het gezins- en familieleven van de betrokken onderdaan 

van een derde land. Hierboven is aangetoond dat de verwerende partij in casu ten onrechte tot de 

conclusie komt dat “Er is dus geen sprake meer van een relatie” met als gevolg dat verzoekende partij in 

zijn hoedanigheid van echtgenoot van een Belgische wel degelijk recht op verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten kan laten gelden. De betreffende overweging is 

trouwens louter een stereotype standaardoverweging. 

Door geen rekening te houden met - alleszins dit onjuist/onzorgvuldig te beoordelen - het gezinsleven 

van verzoekende partij schendt de verwerende partij artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet d.d. 

15.12.1980 in samenhang met artikel 7 1 2° van de Vreemdelingenwet d.d. 15.12.1980.” 

 

2.8. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet voorziet inderdaad dat bij het nemen van een 

verwijderingsmaatregel, zoals in casu een bevel om het grondgebied te verlaten, de verwerende partij 

dient rekening te houden met het gezinsleven. 

 

Uit de voorgaande beschouwingen blijkt evenwel dat verzoeker geenszins aantoont nog enig 

gezinsleven te hebben wat duidelijk blijkt uit de gehele lezing van de bestreden beslissing zodat 

verzoeker tevergeefs voorhoudt dat de verwerende partij artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 

schendt. Verzoeker toont niet aan nog een gezinsleven erop na te houden met diens echtgenote nu hij 

op een ander adres dan zij verblijft en er sprake is van intra-familiaal geweld tussen beide en uit een 

buurtonderzoek blijkt dat zij definitief gescheiden leven. 

 

De grieven zijn niet dienstig en missen feitelijke grondslag. Verzoeker toont geen onjuiste of 

onzorgvuldige beoordeling aan. Verder toont verzoeker evenmin aan kinderen te hebben of 

gezondheidsproblemen te kennen. Er wordt geen schending van artikel 74/13 in samenhang met artikel 

7, § 1, 2°, van de vreemdelingenwet vastgesteld. Evenmin is de motivering stereotiep. 

 

2.9. In een laatste onderdeel stelt verzoeker: 

 

“- M.b.t. artikel 8 van het EVRM 

 

Uit al het bovenstaande blijkt dat de verwerende partij in casu ten onrechte tot de conclusie komt dat “Er 

is dus geen sprake meer van een relatie”. Meteen is dan ook aangetoond dat de verwerende partij geen 

rekening houdt met het gezinsleven van verzoekende partij hetgeen de verwerende partij nochtans in 
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toepassing van het direct werkende artikel 8 EVRM in samenhang met artikel 22 van de Grondwet dient 

te respecteren. 

 

De bestreden beslissing belet verzoekende partij om zijn privé- en gezinsleven samen met zijn 

Belgische echtgenote geboren en getogen in België verder op en uit te bouwen in België. 

 

Verzoekende partij is nog steeds gehuwd met de Belgische mevrouw C. E. geboren en getogen in 

België. Er is dus ten eerste wel degelijk sprake van een privé- en gezinsleven in België. 

 

In tweede instantie dient te worden gesteld dat de weigering tot verblijf van meer dan drie maanden 

aangevraagd op basis van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 met bevel om het 

grondgebied te verlaten een inmenging is in het gezinsleven en privé-leven van verzoekende partij en 

zijn Belgische echtgenote. 

Door de bestreden beslissing wordt het verzoekende partij immers onmogelijk gemaakt om zijn sedert 

meerdere jaren in België gesitueerde gezinsleven samen met zijn Belgische echtgenote mevrouw C. E. 

verder op en uit te bouwen. 

 

Vraag die zich vervolgens stelt is of dergelijke inmenging in het gezinsleven en privé-leven van 

verzoekende partij noodzakelijk is in een democratische samenleving. De rechtspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens is van oordeel dat enkel en alleen voldaan is aan het criterium 

"noodzakelijk in een democratische samenleving" indien er een dwingende sociale behoefte is en de 

getroffen maatregel - in casu de weigering tot verblijf van meer dan drie maanden aangevraagd op basis 

van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 met bevel om het grondgebied te verlaten - 

in verhouding staat tot het nagestreefde doel. 

 

In dit kader is het naleven van het proportionaliteitsbeginsel en het maken van de juiste afweging tussen 

het zogenaamde beoogde doel en de ernst van het raken aan het recht van verzoekende partij op 

respect voor zijn in België gesitueerde gezinsleven dan ook van primordiaal belang. 

 

Deze afweging is niet gemaakt en de afweging moet alleszins doorwegen ten voordele van het 

gezinsleven van verzoekende partij. De verwerende partij kan niet anders dan de realiteit voor ogen te 

zien dat verzoekende partij gehuwd is met een in België geboren en getogen Belgische! 

 

Artikel 8 van het EVRM in samenhang met artikel 22 van de Grondwet is geschonden. 

 

Het eerste en enig middel is integraal gegrond.” 

 

2.10. Voor zover de verzoekende partij de schending van artikel 8 van het EVRM inroept, wijst de Raad 

erop dat om zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM, de verzoekende partij dient te 

vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8, lid 1, van het EVRM. Er moet in casu nagegaan 

worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van 

het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228, 29). 

 

De vreemdeling dient, in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt (en is 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 tussen de vreemdeling en zijn familie en dit tot op het ogenblik van 

het nemen van de bestreden beslissing. De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te 

worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn 

beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij nog een effectief beleefd 

gezinsleven met diens echtgenote uitoefent, zoals weergegeven in de bestreden beslissing. Bijgevolg 

toont verzoeker niet aan dat hij nog een door artikel 8 van het EVRM beschermd gezinsleven heeft 

terwijl artikel 22 van de Grondwet inhoudelijk overeenstemt. Met betrekking tot diens privéleven voert hij 

geen concrete elementen aan. 

 

Gelet op deze vaststellingen diende de verwerende partij geen verdere belangenafweging te verrichten. 

 

Het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet 

toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen 
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alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). Er dient te worden besloten dat de 

verwerende partij is overgegaan tot een belangenafweging, zoals duidelijk blijkt uit de motivering van de 

bestreden beslissing, en dat zij hierbij niet kennelijk onredelijk heeft gehandeld. De keuze die een 

bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers slechts het 

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe 

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. Het volstaat te verwijzen naar de bespreking van de voorgaande onderdelen van het middel. 

 

Ook dit onderdeel is ongegrond. 

 

2.11. Tot slot wordt vastgesteld dat de aan het verzoekschrift toegevoegde stukken geen afbreuk doen 

aan het voorgaande nu deze evenmin het actueel bestaan van een relatie tussen verzoeker en diens 

echtgenote aantonen.   

 

Het middel is ongegrond. 

 

3. 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 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien november tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


