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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 23.093 van 17 februari 2009
in de zaak RvV XII

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van 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 13 november
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 30 januari 2006 tot weigering van
de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten.

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.

Gezien de regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 8 januari 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3
februari 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN VRECKOM, die loco advocaat J. WOLSEY
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, 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 Turkse nationaliteit te zijn, treedt op 22 juli 2004 in het
huwelijk met een Belgische onderdaan.

Op 15 december wordt zij in het bezit gesteld van een bijlage 15 met geldige verblijfstitel tot
29 december 2004.

Op 10 juni 2005 dient zij een klacht in tegen haar echtgenoot. Tijdens haar verhoor stelt de
verzoekende partij dat zij fysiek hardhandig werd aangepakt door ondermeer haar
echtgenoot. Zij verlaat de echtelijke woonst.
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Op 14 juni 2005 ontvangt zij een bevel om het grondgebied te verlaten omdat zij sedert 29
december 2004 illegaal in het Rijk verblijft.

Op 16 januari 2006 dient de verzoekende partij een aanvraag in tot vestiging in functie van
haar Belgische echtgenoot.

Op 30 januari 2006 neemt de gemachtigde ambtenaar van de bevoegde minister de
beslissing tot weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten.

Dit is de bestreden beslissing die de verzoekende partij op 6 februari 2006 ter kennis wordt
gegeven en gemotiveerd is als volgt:

“Motivering in feite: In haar arrest van 24.4.1995 heeft de Raad van State gepreciseerd dat indien
het zich gemeenschappelijk  vestiging 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 ministens een “gezinscel” moet bestaan, waarbij er een relatie
moet bestaan tussen de echtgenoten. Er moet tussen de echtgenoten een reële, echtelijke band
bestaan (levensgemeenschap), ook al is de verblijfsplaats van de echtgenoten verscheiden.
Uit het bericht dd 14 juni 2005 van de stad Gent en uit de aanvraag tot vestiging (verschillend
adres) blijk t dat er van een relatie tussen beide echtelieden geen sprake is.

Motivering in rechte:  artikel 40 §6 wet 15.12.1980
Artikel 49/61 K.B. 8.10.1981, gewijzigd door K.B. 7.11.1988, K.B.
12.6.1998.”

Op 10 februari 2006 dient de verzoekende partij een verzoek tot herziening in.

Nadat de verzoekende partij op de hoogte wordt gebracht van de wetswijzingen, dient zij op
13 november 2008 een verzoekschrift tot nietigverklaring in.

2. Rechtspleging

Waar de verzoekende partij opteert voor de Franse taal als “proceduretaal” dient er op te
worden gewezen dat het gebruik van de talen in de rechtspleging niet ter vrije keuze staat van
de partijen maar op dwingende wijze geregeld wordt door artikel 39/14 van de
Vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als volgt:

“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de
beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijk t
krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun
binnendiensten.
Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling
in de taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.”

Artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat
voorzien is in artikel 53 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari
1973. Uit de voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van
de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Gedr. St,
Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 107) blijkt dat, aangezien de regeling inzake het taalgebruik
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen naadloos aansluit bij die welke thans geldt
voor de Raad van State, deze regeling op dezelfde wijze dient te worden geïnterpreteerd. De
bepaling dat de beroepen behandeld dienen te worden in de taal die de diensten waarvan de
werkkring het hele land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen in
bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten, verplicht de Raad van State, en
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bijgevolg ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn arresten gebruik te maken
van de taal van de akte waarvan de vernietiging gevorderd wordt (Les Novelles, deel IV, p.
737). Gelet op het voorgaande en het feit dat bestreden beslissing door het bestuur werd
genomen in het Nederlands, dient de Raad de Nederlandse taal als proceduretaal te
hanteren.

Overeenkomstig artikel 39/18 van de Vreemdelingenwet staat het de verzoekende partij wel
vrij om voor haar akten en verklaringen de taal te gebruiken welke zij verkiest. De raadsman
die de verzoekende partij bijstaat of vertegenwoordigt dient evenwel ter terechtzitting de
proceduretaal te hanteren in zijn mondelinge toelichtingen (Gedr. St., Kamer, 2005-2006, nr.
2479/001, 123).

3. Onderzoek van het beroep.

In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van “Pris de Ia violation de
l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés
fondamentales, de l'article 22 de Ia Constitution, de l'article 40, §6 ancien de la loi du 15 décembre 1980
sur l'accès au territoire, Ie séjour, l'établissement et I'éloignement des étrangers, de l'article 61 de
l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, Ie séjour, l'établissemènt et I'éloignement des
etrangers, de l'article 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 relative au droit des citoyens de I'Union et des membres de leurs familles de circuler et de
séjourner librement sur Ie territoire des États membres, des articles 2 et 3 de Ia loi du 29 juillet 1991 sur
la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 62 de Ia loi du 15 décembre 1980 précitée,
des principes généraux de bonne administration, notamment de son principe de préparation avec soins
d'une décision administrative, de l'absence, de l'erreur, de I'insuffisance ou de la contrariété dans les
causes et/ou les motifs, et de l'erreur manifeste d'appréciation.”

In een eerste onderdeel betoogt de verzoekende partij dat de bestreden beslissing artikel 40,
§ 6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), zoals van toepassing op het ogenblik
van het nemen van de bestreden beslissing, schendt. Verwijzend naar rechtspraak van de
Raad van State en naar de omzendbrief van 29 september 2005, wijst de verzoekende partij
erop dat het samenwonen met haar echtgenoot niet vereist is om een gunstig gevolg te
verkrijgen op een ingediende aanvraag tot vestiging. Zij wijst erop dat de bestreden beslissing
is gesteund op informatie overgemaakt door de stad Gent op 14 juni 2005, die stelt dat de
verzoekende partij niet samenwoont met haar echtgenoot. Deze informatie is het gevolg van
sterke spanningen die bestonden tussen de verzoekende partij en haar echtgenoot en
tengevolge waarvan zij op 9 juni 2005 het slachtoffer werd van fysieke geweldpleging door
haar echtgenoot. Deze gebeurtenissen zijn de oorzaak van het feitelijk apart leven der partijen
maar veroorzaken niet het ontbreken van het bestaan van een relatie tussen hen. Het blijkt
niet uit de informatie waarop de bestreden beslissing zich steunt om te stellen dat er een
relatie ontbrak. Verder toont de motivering van de bestreden beslissing niet aan dat navolgend
onderzoek werd verricht om het werkelijk huwelijksleven van partijen na te gaan. De
verzoekende partij en haar echtgenoot werden niet ondervraagd. Verder verwijt de
verzoekende partij het bestuur geen onderzoek te hebben verricht na het indienen van de
aanvraag van 16 januari 2006 en zich te steunen op gegevens van juni 2005, dus daterend
van voor het indienen van de aanvraag. Zonder aanvullend onderzoek kon het bestuur de
actualiteit van de gegevens van juni 2005 op het ogenblik van de aanvraag en van het nemen
van de bestreden beslissing niet nazien.
Ten gevolge hiervan heeft de verwerende partij de bestreden beslissing niet op geldige wijze
genomen en werd de motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62
van de Vreemdelingenwet geschonden en een manifeste “appreciatiefout” begaan.
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De verwerende partij stelt dat artikel 40, § 6 van de Vreemdelingenwet niet werd geschonden
omdat voldoende feiten werden verzameld om een waarheidsgetrouw beeld te verkrijgen en
aangetoond werd dat er geen levensgemeenschap meer bestond tussen de verzoekende
partij en haar echtgenoot. Zij benadrukt dat de relatie een einde kende voor het indienen van
de aanvraag tot vestiging. Verder wijst zij erop dat artikel 42 quater, §4 van de
Vreemdelingenwet niet van toepassing is. Zij merkt op dat de aangevoerde richtlijn niet van
toepassing is en dat artikel 8 EVRM geen absoluut recht is en een rechtmatige toepassing
van de Vreemdelingenwet niet in de weg staat. Ten overvloede merkt zij op dat met alle
gegevens van het dossier rekening werd gehouden en dat het bestuur over een ruime
discretionaire bevoegdheid beschikt. De bestreden beslissing werd niet kennelijk onredelijk
genomen.

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, dat stelt dat beslissingen met
redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de
motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich
tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. Ze 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
De motieven van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing
gelezen worden zodat de verzoekende partij 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. Uit het verzoekschrift blijkt dat de
verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de
uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (zie o.a. RvS 2 februari 2007, nrs. 167.407
en 167.411).
De verzoekende partij bespreekt in haar verzoekschrift bovendien de motieven die de
bestreden beslissing schragen, zodat zij niet kan voorhouden deze niet te kennen. Uit het
betoog van de verzoekende partij blijkt dat zij de motivering inhoudelijk bekritiseert en derhalve
de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

Vooreerst merkt de Raad op dat de verzoekende partij de gemachtigde ambtenaar van de
bevoegde minister niet kan verwijten geen rekening te houden met stukken die haar niet ter
kennis werden gebracht voor het nemen van de bestreden beslissing.
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 (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). Bij de
uitoefening van dit wettelijk toezicht dient de Raad zich te plaatsen op het ogenblik van het
nemen van de bestreden beslissing.

Onderzoek van de schending van de materiële motiveringsplicht vergt in casu onderzoek van
de toepassing van artikel 40, §6 van de Vreemdelingenwet zoals van toepassing op het
ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing.

Artikel 40, §6 van de Vreemdelingenwet, zoals van toepassing op huidig geschil, luidt als
volgt:

“Met de E.G.-vreemdeling worden eveneens gelijkgesteld, de echtgenoot van een Belg die zich
met hem vestigt of komt vestigen, alsook hun bloedverwanten in de nederdalende lijn beneden 21
jaar of die te hunnen laste zijn, hun bloedverwanten in de opgaande lijn die te hunnen laste zijn, en
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de echtgenoot van die bloedverwanten in de nederdalende en in de opgaande lijn, die zich met hen
vestigen of komen vestigen.”

Uit de wettelijke bepaling blijkt dat betrokkene, opdat zij aan de voorwaarden tot vestiging zou
voldoen, zich met haar levensgezel dient te vestigen. Uit vaststaande rechtspraak van de
Raad van State blijkt dat betrokkene dient aan te tonen 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 (cfr. RvS 24 april 1995, nr. 53.030, RvS 21
februari 2007, nr. 168.044 , en het Voorontwerp tot wijzigingen in de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen, Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 1992-1993, nr. 0555/1, 8).

De bestreden beslissing steunt haar determinerend motief, met name het ontbreken van een
relatie tussen de verzoekende partij en haar echtgenoot, op het bericht van 14 juni 2005 van
de stad Gent en op de aanvraag waaruit blijkt dat partijen op het ogenblik van de aanvraag,
hetzij 14 dagen voor het nemen van de bestreden beslissing, nog steeds apart wonen. Uit het
administratief dossier blijkt dat de stad Gent op 14 juni 2005 aan het bestuur liet weten dat de
echtgenoot van de verzoekende partij een aangifte deed van het bestaan van een
schijnhuwelijk tussen hen en ter kennis bracht dat de verzoekende partij op 9 juni 2005 het
echtelijk dak had verlaten. Er bevindt zich in het administratief dossier voor het nemen van de
bestreden beslissing geen enkel gegeven dat dit feit tegenspreekt, integendeel het
proces-verbaal van verhoor van de verzoekende partij opgesteld op 10 juni 2005 bevestigt de
spanningen die er tussen de verzoekende partij en haar echtgenoot voor het nemen van de
bestreden beslissing bestonden.
De verzoekende partij kan niet ernstig betwisten dat haar echtgenoot door het neerleggen van
een klacht van het bestaan van een schijnhuwelijk te kennen geeft dat er geen relatie is
tussen hen. Om van een relatie te spreken in de zin van de voormelde wettelijke bepalingen
moet een wil bestaan in hoofde van beide partijen. Gelet op de verklaring die de echtgenoot
van de verzoekende partij aflegde ten overstaan van de stad Gent en rekening houdend met
het gegeven dat dit niet werd tegengesproken door andere elementen in het dossier voor het
nemen van de bestreden beslissing, wel integendeel de aanvraag niet wees op een
verzoening, kon de verwerende partij op niet kennelijk onredelijke wijze besluiten dat er geen
relatie was tussen de verzoekende partij en haar echtgenoot. Gelet op de ernst van de
aanklacht van de echtgenoot en het recent karakter diende het bestuur niet over te gaan tot
een nieuw onderzoek naar het huwelijksleven van de verzoekende partij. De verzoekende
partij wordt eraan herinnerd dat zij ook de plicht heeft alle nuttige informatie zo spoedig
mogelijk mede te delen aan het bestuur en dat indien er een verzoening zou hebben
plaatsgehad het de plicht was van de verzoekende partij en haar echtgenoot het bestuur
hiervan op de hoogte te brengen, temeer zij voor het indienen van de aanvraag in illegaal
verblijf verkeerde. Bovendien toont de verzoekende partij geen belang bij haar grief nu het
verzoek tot herziening tot uiting brengt dat zij hoopt dat haar echtgenoot tot inkeer zal komen
en zijn fouten zal inzien en er een verzoening zou kunnen plaatsvinden, waarmee de
verzoekende partij te kennen geeft dat bij het indienen van haar verzoek (nog) geen
verzoening had plaatsgegrepen. De verzoekende partij toont in haar verzoek tot herziening
geenszins aan dat er nog sprake was van het bestaan van een duurzame en werkelijke
relatie in de zin van artikel 40, § 6 van de Vreemdelingenwet en in overeenstemming met de
rechtspraak van de Raad van State. De verzoekende partij toont evenmin aan dat zij verkeert
in een gelijkaardige situatie als de gevallen door haar geciteerd in de rechtspraak.

Derhalve toont de verzoekende partij met haar betoog niet aan 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. Evenmin wordt een schending van artikel 40, § 6
van de Vreemdelingenwet of van de voormelde omzendbrief aangetoond.
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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 2 februari
2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 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.

Waar de verzoekende partij in het kopje van haar verzoekschrift de schending aanvoert van
artikel 22 van de Grondwet en artikel 61 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981
betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, stelt
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vast dat zij nalaat uiteen te zetten op welke wijze
voormelde bepalingen geschonden zijn. Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de
Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de
feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder
“middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke
omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de
bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4
mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). In die mate zijn voormelde
onderdelen onontvankelijk.

In wat de verzoekende partij een tweede onderdeel noemt, voert zij de schending aan van
artikel 31 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april
2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor
de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening4 (EEG) nr. 1612/68
en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG,68/360/EEG, 72/194/EEG, 3/148/EEG,
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: richtlijn
2004/38/EG).

Daargelaten de vraag naar de ontvankelijkheid van het middel, gelet op het ontbreken van de
directe werking van het artikel 31.3 van de richtlijn 2004/38/EG en het gebrek aan vermelding
van de Belgische wettelijke bepalingen terzake, merkt de Raad op dat uit artikel 3.1. van de
Richtlijn 2004/38/EG blijkt dat de richtlijn van toepassing is ten aanzien van iedere burger 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 vervoegen. 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 hen vervoegen. De verzoekende partij kan zich derhalve niet op dienstige
wijze beroepen op deze bepaling. In die mate is het onderdeel onontvankelijk.

Verder verwijt de verzoekende partij verweerder geen rekening te hebben gehouden met haar
familiale situatie bij het nemen van de bestreden beslissing tot weigering van de vestiging met
bevel om het grondgebied te verlaten. De genomen maatregelen zijn disproportioneel zonder
oog te hebben voor de rechten die artikel 8 van het Europees Verdrag van 4 november 1950
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) haar
biedt, zodat de motiveringsplicht werd geschonden.

Met haar betoog toont de verzoekende partij de schending van deze bepalingen niet aan nu uit
het voorgaande blijkt dat zij geenszins aantoonde een “gezin” te vormen. Bijgevolg is niet
bewezen dat de verzoekende partij aldus binnen de toepassing valt van het in artikel 8,
eerste lid EVRM beschermde recht op gezinsleven.Ten overvloede herhaalt de Raad dat
hij zich bij de beoordeling van de zaak dient te plaatsen op het ogenblik van het nemen van de
bestreden beslissing.
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De verzoekende partij heeft, ook in de repliekmemorie, geen gegrond middel aangevoerd dat
kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien februari tweeduizend
en negen door:

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

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

 T. LEYSEN. M. BEELEN.


