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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 24.682 van 18 maart 2009
in de zaak RvV X II

In zake: X
Gekozen woonplaats: X

tegen:

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

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 29
september 2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van 8 augustus 2008 houdende de weigering van verblijf van
meer dan drie maanden 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 30 januari 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25
februari 2009.

Gehoord het verslag van de kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BAKI, die loco advocaat A. EL MOUDEN
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die loco C.
DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Op 6 juli 2005 huwt de verzoekende partij met mevrouw V.A.C., van Belgische nationaliteit.

Op 9 januari 2006 dient de verzoekende partij een aanvraag tot vestiging in, in functie van
een Belgische echtgenote.

Op 9 mei 2006 neemt de gemachtigde van de minister een beslissing tot weigering van
vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten.
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Op 31 juli 2008 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing tot
weigering van vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten van 9 mei 2006 bij
arrestnr.14.806.

Op 8 augustus 2008 neemt de gemachtigde van de minister een nieuwe beslissing tot
weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten,
aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 29 augustus 2008. Dit is de bestreden
beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:

“(…) In uitvoering van artikel 51 §2/51 § 3, derde lid / 52, § 3/52, § 4, vijfde lid, (1) 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 verklaring tot
inschrijving / verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (1), aangevraagd op
09.01.2006 door (…), geweigerd.

Aan betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen (1). Reden
van de beslissing (2):

Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie
maanden als familielid van een burger van de Unie: betrokkene is uit de echt gescheiden van de
Belgische echtgenote sinds 15.04.2008. De verwantschapsband is onbestaande. (…)”

2. Over de rechtspleging

Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad geen gerechtskosten kan opleggen. Het verzoek
daartoe van beide partijen wordt om die reden verworpen.

3. Onderzoek van het beroep

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij een schending aan van het
gezag/kracht van gewijsde, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het
rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en de redelijke termijn.

Ter adstruering van het eerste middel voert de verzoekende partij aan wat volgt:

“(…)Eerste Middel: Schending van het gezag/kracht van gewijsde, het zorgvuldigheidsbeginsel,
het redelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en schending
van de redelijke termijn:

8.1.1. Zowat drie jaar na de verblijfsaanvraag (op 09/1/2006) besluit de Dienst Vreemdelingenzaken
op 8 augustus 2008 dat verzoeker niet zou voldoen aan de voorwaarden van verblijf want: " Voldoet
niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als
familielid van een burger van de Unie: betrokkene is uit de echt gescheiden van de Belgische
echtgenote sinds 15.04.2008. De verwantschapsband is onbestaande."

Dat de weigeringsbeslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken van de vestiging reeds eerder
werd beslecht op 31 juli 2008 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die de weigering van het
verblijf onwettig achtte om de volgende redenen:

"2.2... Het enig motief van de bestreden beslissing luidt als volgt: "Uit het verslag van 15 februari
2006 bij het PV met nr. TU55L1.103274/2006 van de politie regio Turnhout blijkt dat er ernstige
twijfels zijn omtrent de relatie tussen beide echtelieden." Uit deze formulering van het enig motief
kan verzoeker niet afleiden of zijn vestigingsaanvraag werd geweigerd en hem een bevel om het
grondgebied te verlaten werd gegeven om reden dat er geen sprake is van een relatie tussen de
echtelieden, dan wel om reden dat er ernstige twijfels zijn omtrent de relatie tussen beide echtelieden.
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De motivering van de bestreden beslissing is dubbelzinnig en derhalve mei afdoende. De formele
motivering is geschonden. Het eerste middel is in de besproken mate gegrond, "(stuk 2)

Het gezag en de kracht van het gewijsde verhindert dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
zich opnieuw omtrent hetzelfde geschilpunt zou uitspreken.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft een schending vastgesteld van de verplichting van het
bestuur om zijn beslissingen afdoende te motiveren. Dat verzoeker als gevolg van deze ernstige
nalatigheid van de Dienst Vreemdelingenzaken een kans werd ontnomen, en hij hierdoor schade heeft
geleden, doordat verzoeker zich niet op nuttige wijze kon verweren tegen de beslissing van de
Dienst Vreemdelingenzaken dd. 9 mei 2006 (eerste bijlage 20). Op het moment van de eerste
bestreden beslissing woonde verzoeker samen met zijn echtgenote, was hij met haar gehuwd en
voldeed hij aan alle voorwaarden van vestiging. De Dienst Vreemdelingenzaken mocht anno 2006
zeker niet stellen dat er geen relatie bestond tussen verzoeker en diens echtgenote, of dat ze niet
samenwoonden. De Dienst Vreemdelingenzaken had niet mogen vaststellen dat er geen sprake zou
zijn van 'een gezinscel'.

Verzoeker herhaalt dat er een gezinscel bestond op het moment dat de Dienst Vreemdelingenzaken
over zijn aanvraag had dienen te oordelen. Verzoeker en V.O.C. F. huwden op 06/07/2005. Ze
woonden meer dan een jaar samen, verzoeker had en heeft nog steeds een goede relatie met
mevrouw V.O.. Dat enerzijds vastgesteld dient te worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken een
grove fout heeft begaan bij de beslissing aangaande zijn aanvraag tot vestiging dd. 09/01/2006, zoals
terecht en degelijk vastgesteld op 31 juli 2008 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Door
de onredelijke handelswijze van de Dienst vreemdelingenzaken bevindt verzoeker zich momenteel
in de onmogelijkheid om aan te tonen dat hij aan alle voorwaarden van vestiging voldeed.
Verzoeker woonde samen met zijn echtgenote op het ogenblik dat de Dienst Vreemdelingenzaken
over zijn aanvraag tot vestiging diende te oordelen, en in de periode dewelke de Dienst
Vreemdelingenzaken in aanmerking mag nemen ter bepaling van het verblijfsrecht. Het feit dat
verzoeker later uit de echt is gescheiden doet helemaal niet ter zake.

Dat ook vastgesteld dient te worden dat verzoeker voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
tevens de schending van de materiële motivering heeft opgeworpen, maar dat de Raad zich daar
niet heeft over uitgesproken daar reeds de schending van de formele motivering gegrond was. Dat
de Dienst Vreemdelingenzaken uit het verrichte onderzoek niet mocht afleiden dat verzoeker niet zou
hebben voldaan aan de gestelde voorwaarden van artikel 40 van de Vreemdelingenwet. Tevens
herhaalt verzoeker heden dat de relatie tussen verzoeker en zijn echtgenote indertijd perfect kon
worden gecontroleerd en dat de samenwoonst reeds op verschillende tijdstippen op een objectieve
wijze werd vastgesteld via het relatieverslag dd. 01/06/2006.

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken heden stelt dat verzoeker ondertussen, zowat drie jaar na zijn
aanvraag vestiging, sedert 15.04.2008 uit de echt is gescheiden van de Belgische onderdaan in
functie van wie de vestiging werd gevraagd, kan hier niets aan af doen. Dat deze feiten reeds
vaststonden wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitspraak deed op datum van
31.07.2008, hetgeen geen afbreuk deed aan het kennelijk onredelijk besluit dat de Dienst
Vreemdelingenzaken nam.

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken de vestigingaanvraag van verzoeker dd. 09.01.2006
nauwkeurig had onderzocht zou zij tot de vaststelling zijn gekomen dat verzoeker wel degelijk in
aanmerking kwam voor vestiging. Door de handelswijze van de Dienst Vreemdelingenzaken werd
verzoeker de kans ontnomen om een vestigingsrecht te verkrijgen. Dat het arrest van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen dit ook impliciet maar zeker stelt, reden waarom de weigering van
vestiging werd vernietigd.

De kracht en het gezag van gewijsde wordt geschonden door de bestreden beslissing die op datum
van 08/08/2008 het verblijf van meer dan drie maanden weigert en het bevel geeft om het
grondgebied te verlaten. Immers door een beoordeling van de huidige bestreden beslissing zou
afbreuk worden gedaan aan het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 31 juli
2008. Het arrest van 31/07/2008 gaat verder dan een gebrek aan de motivering op zich. Het gezag
van gewijsde van een vernietigingsarrest, verzet er zich niet alleen tegen dat de aangevochten
beslissing in strijd met het arrest toch wordt uitgevoerd, doch ook dat de overheid de uitvoering
ervan zou omzeilen (Zie hieromtrent R.v.St., nr. 78.045, 11 januari 1999, T.B.P. 2000, 163 en R.v.St, nr.
100.761, 13 november 2001, T.B.P. 2003, afl. 3, 214). Dat vastgesteld dient te worden dat er verder
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geen nieuwe feiten zijn waarop de Dienst Vreemdelingenzaken zich vermag te steunen, en die een
andere beslissing zouden kunnen verantwoorden. Dat de weigeringsbeslissing zich steunt op
dezelfde aanvraag verblijf dewelke werd ingediend door verzoeker op 09/01/2006, en waarover de
Raad zich reeds heeft uitgesproken. Dat er geen afbreuk mag en kan worden gedaan aan de
vaststelling van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dd. 31/07/2008 dat het een vaststaande
zekerheid is dat de handelswijze van de Dienst Vreemdelingenzaken die het verblijf weigert omdat
zogezegd niet zou zijn voldaan aan de voorwaarden van artikel 40 Vreemdelingenwet, afbreuk doet
aan verzoekers rechten.

Dat de onwettige handelswijze van de Dienst Vreemdelingenzaken op geen enkele wijze wordt
'rechtgezet' door de bestreden beslissing. Immers dient te worden benadrukt dat verzoeker wel
degelijk samenwoonde met zijn echtgenote op het moment dat de eerste bestreden beslissing dd.
09/05/2006 werd genomen en dat hij tevens gehuwd was met Mevr. V.O. Dat op 31/07/2008
wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitspraak deed, verzoeker reeds uit de echt
was gescheiden. Het feit dat verzoeker dus op 15/04/2008 uit de echt is gescheiden, kan dus geen
wettige reden uitmaken om de vestiging van verzoeker te weigeren.

Dat er door de Dienst Vreemdelingenzaken dan ook geen 'nieuwe feiten' worden aangebracht die tot
een ander besluit zouden kunnen leiden, en die geen afbreuk zouden doen aan het gezag van
gewijsde. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt in haar arrest dd. 31/07/2008 in feite dat de
Dienst Vreemdelingenzaken haar mandaat niet naar behoren heeft uitgevoerd, daar ze de
vestiging van verzoeker niet mocht weigeren, waardoor verzoeker de kans werd ontnomen om een
verblijfsrecht te bekomen. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich terug wenst te steunen op
gegevens die zijn bekomen na de eerste bestreden beslissing en na de aan haar verleende wettelijke
termijn van 5 maanden, hetgeen niet mogelijk is. Verzoeker wenst er ook op te wijzen dat er geen
enkele uitdrukkelijke wettelijke bepaling bestaat die het mogelijk maakt dat de Dienst
Vreemdelingenzaken een tweede Bijlage 20 zou kunnen nemen, tegen eenzelfde aanvraag tot
vestiging, en dit nog wel op basis van onderzoekingen of feiten die dateren van na de aan haar
verleende termijn van ruim 5 maanden overeenkomstig het oude artikel 49 en artikel 61 van het
Koninklijk Besluit van 8/10/1981 (nieuwe artikel: 51§3 en 52§4 KB 8/10/1981). Dat moet worden
vastgesteld dat indien de Dienst Vreemdelingenzaken zich niet akkoord kon verklaren met het
arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, zij een cassatievoorziening diende in te
leiden bij de Raad van State, hetgeen zij heeft verzuimd. Doordat zij nagelaten heeft cassatie aan te
tekenen, is voornoemde vernietigingsarrest definitief geworden en in kracht van gewijsde
getreden.

Verzoeker verwijst naar de volgende rechtspraak ter zake :
"Het principe van gezag van gewijsde verhindert dat een gelijkaardige of dezelfde vordering opnieuw ter
beoordeling aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt voorgelegd." (R.v.V, nr. 6884 van 1
februari 2008, X II).
De Raad mag geen uitspraken meer doen voer feiten die het voorwerp uitmaken van een in
kracht van gewijsde gegane beslissing (R.v.V. nr. 470 van 27 juni 2007; R.v.V nr. 6194 van 24 januari
2008, R.v.V. nr. 472 van 27 juni 2007). De annulatierechter is bijgevolg niet bevoegd zich over de grond
van de zaak uit te spreken.

"Uit de stukken van het rechtsplegingsdossier blijkt dat de tweede Kamer van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen op 29 januari 2008 het arrest nr. 6470 heeft gewezen in de zaak 15.805
waarbij door verzoeker zelf, dezelfde beslissing wordt aangevochten. In voormeld arrest wordt
het beroep van verzoeker verworpen. Aangezien de aangevoerde middelen in huidig verzoekschrift
en in de repliekmemorie, in zoverre ze al ontvankelijk zijn, in ruime mate dezelfde zijn als deze die
besproken worden in het voormeld arrest, is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, gelet op de
kracht van gewijsde van voornoemd arrest, verplicht de redenering van dat arrest hic et nunc te
bevestigen. Het beroep van verzoeker dient om de reden zoals uiteengezet in het arrest nr. 6470 van
29 januari 2008 te worden verworpen." (R.v.V. nr. 7645 van 22 februari 2008)

"Het middel ontleend aan de schending van het kracht van gewijsde en aan de kennelijke
beoordelingsfout waaruit blijkt dat de eerste tegenspraak vastgesteld door de tegenpartij reeds in
aanmerking werd genomen bij de eerste bestreden beslissing van verwerping van dringend beroept
waarbij de Raad van State, geadieerd voor een beroep tegen deze beslissing, geoordeeld heeft dat ' de
vermelde gegevens niet in die mate als tegenstrijdig kunnen worden beschouwd dat zij het
onwaarschijnlijke karakter konden aantonen van het relaas, is gegrond.' (R.v.St. nr. 80.590, 2 juni
1999, T. Vreemd. 1998 (verkort), 386.)
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Dat het bovendien zeer onzorgvuldig en onredelijk is van de Dienst Vreemdelingenzaken om drie
jaar na de aanvraag vestiging opnieuw de vestiging te weigeren omdat ondertussen de feiten
zouden zijn gewijzigd. De zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze
dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te
kunnen nemen (R.v.St., nr. 107.624, 11 juni 2002). Het bestuur dient zijn beslissing immers op
een zorgvuldige wijze voor te bereiden en een nauwgezette belangenafweging te maken. Dat zij
niet zorgvuldig heeft gehandeld kan onder meer worden afgeleid uit het feit dat zij haar beslissing
dd. 08/08/2008 quasi onmiddellijk heeft genomen na het arrest van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, terwijl zij zeer goed weet dat verzoeker een verblijfsrecht zou
hebben gehad, indien zij gedurende de aan haar verleende wettelijke termijn van 5 maanden wel
een deugdelijk onderzoek zou hebben gedaan en haar beslissing bijgevolg deugdelijk zou hebben
kunnen motiveren. Alleszins behoort het tot de principes van behoorlijk bestuur en ingezonderheid
het redelijkheidsprincipe dat de beslissingen van een rechtscollege in hun essentie worden
gerespecteerd. Dit gegeven van respect van rechterlijke beslissingen behoort tot de grondslagen
van de rechtstaat. "De administratie moet in zijn relatie met de burger een elementaire eerlijkheid
behartigen. Daarmee wordt bedoeld dat de administratie 'de regels van burgerlijk fatsoen moet naleven
die zo vanzelfsprekend worden aangevoeld dat gezegd kan worden dat zij leven in het algemeen
rechtsbewustzijn." (Rb. Brussel 28/02/2003, Fisc.Koer. 2003, afl. 6, 299). "De opeenvolging van
motiveringen... en de toevoeging van het motief... vormen op zich al een aanwijzing voor de
wisselvallige, niet ernstige en onstandvastige karakter van de motivering van de omstreden akte
en voor een miskenning van het algemene beginsel van behoorlijk bestuur." (R.v.St., nr. 85.874,13
februari 2000, A.P.M. 2000, 66). Het besluit van de Dienst Vreemdelingenzaken gaat dan ook in
tegen alle redelijkheid en is buiten proportie. Dat hierdoor ook manifest afbreuk wordt gedaan op
elke vorm van rechtszekerheid.

Door de vernietiging van de beslissing dd. 31 juli 2008 door de Raad van State wordt verzoeker
terug geplaatst in de situatie waarin hij zich bevond op het moment van de indiening van zijn
aanvraag tot vestiging op 9 januari 2006. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich dan ook niet kan
steunen op de echtscheiding die dateert van 15 april 2008. De Dienst Vreemdelingenzaken
beschikt immers slechts over een periode van maximaal vijf maanden, na afgifte van het Attest
van Immatriculatie, om onderzoek te doen naar het al dan niet voldaan zijn aan de voorwaarden
van vestiging (oude artikel 49 en artikel 61 KB van 8/10/1981; en nieuwe artikels: 51 §3 en 52§4).
Dat de Dienst Vreemdelingenzaken dan ook geen rekening mocht houden met deze
echtscheiding. Zoniet zou afbreuk worden gedaan aan elke vorm van rechtszekerheid, en dit
exclusief door de houding van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Ook zou afbreuk worden gedaan aan de gelijkheid tussen enerzijds de gevallen waarin de Dienst
Vreemdelingenzaken de nodige spoed aan de dag legt om de vestigingaanvraag grondig te
onderzoeken en deze waarin zij dit niet doet om zich daarna te beroepen op een gewijzigde situatie
jaren later.

Dat een administratieve beslissing moet worden genomen binnen een redelijk termijn (R.v.St. nr.
48.712, 29 juli 1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). De vraag naar het overschrijden van de redelijke termijn moet
in concreto, rekening houdend niet de specifieke gegevens van elke zaak, worden beoordeeld. Het is de
taak van iedere* administratieve overheid om een dossier te onderzoeken en een beslissing te nemen
binnen een redelijke termijn, vanaf het ogenblik dat alle daartoe noodzakelijke gegevens beschikbaar
zijn. Om na te gaan of de redelijke termijn werd overschreden moet rekening worden gehouden met
verschillende criteria, zoals de complexiteit van het dossier en het gedrag van de eisende partij (Rb.
Brussel 15/04/2005, nr. 2003/4378/A). Dat vastgesteld dient te worden dat het dossier van verzoeker
geenszins als complex kan worden beschouwd, en dat verzoeker steeds correct heeft meegewerkt
aan het onderzoek. Dat de redelijke termijn, drie jaar, na de aanvraag vestiging dan ook dan ook
onmiskenbaar werd overschreden. Hét is door de Dienst Vreemdelingenzaken zelf dat men de
verzoeken tot herziening jaren heeft laten aanslepen om pas na meer dan twee jaar, op 23/01/2008
de instructie te geven tot de verderzetting van de procedure voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen. (…)”

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat zij niet inziet, en dit wordt
evenmin door de verzoekende partij verduidelijkt, waarom de bestreden beslissing een
schending zou inhouden van het gezag van gewijsde, dat de motieven van de bestreden
beslissing volstrekt anders zijn dan deze die aan de basis van de eerste (vernietigde)
beslissing lagen, dat de bestreden beslissing geenszins in strijd met het gezag van gewijsde
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van de beslissing van de Raad d.d. 31.07.2008 is, maar eerder tegemoet komt aan de door
de voorzitter opgemerkte tekortkoming, dat de bestreden beslissing in de lijn van het
geannuleerde arrest werd genomen, dat de Dienst Vreemdelingenzaken vanzelfsprekend
geen invloed kon hebben op de duurtijd / het verloop van deze herzieningsprocedure, dat de
verzoekende partij haar dossier grondig en zorgvuldig werd onderzocht, dat het nieuwe
gegeven erin bestaat dat de verzoekende partij uit de echt is gescheiden betreffende een
relatie waaraan steeds voordien door de gemachtigde werd getwijfeld, terecht door de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid werd beslist dat in casu niet
voldaan is aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie
maanden, dat de echtscheiding een nieuw en niet relevant gegeven is, en dat de billijkheid
en de toepassing van het redelijkheidsbeginsel in acht genomen, met deze nieuwe
elementen wel degelijk rekening kon en moest worden gehouden bij het nemen van de
nieuwe beslissing.

De verzoekende partij herhaalt in haar repliekmemorie hetgeen zij stelde in haar
verzoekschrift.

3.1.1. De verzoekende partij is de mening toegedaan dat het gezag en de kracht van het
gewijsde verhindert dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich opnieuw omtrent
hetzelfde geschilpunt zou uitspreken, dat door de onredelijke handelswijze van de Dienst
Vreemdelingenzaken de verzoekende partij zich momenteel in de onmogelijkheid bevindt om
aan te tonen dat zij aan alle voorwaarden van vestiging voldeed, dat het feit dat de
verzoekende partij later uit de echt is gescheiden helemaal niet ter zake doet, dat door een
beoordeling van de huidige bestreden beslissing er afbreuk zou worden gedaan aan het
arrest van de Raad voor Vreemdelingbetwistingen van 31 juli 2008, dat er geen nieuwe
feiten waarop de Dienst Vreemdelingenzaken zich vermag te steunen, dienen te worden
vastgesteld, en die een andere beslissing zouden kunnen verantwoorden, dat de
weigeringsbeslissing zich steunt op dezelfde aanvraag dewelke werd ingediend door de
verzoekende partij op 09/01/2006 en waarover de Raad zich reeds heeft uitgesproken, dat
de onwettige handelswijze van de Dienst Vreemdelingenzaken op geen enkele wijze wordt
‘rechtgezet’ door de bestreden beslissing, dat er door de Dienst Vreemdelingenzaken geen
‘nieuwe feiten’ worden aangebracht die tot een ander besluit kunnen leiden, en die geen
afbreuk zouden doen aan het gezag van gewijsde, dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich
terug wenst te steunen op gegevens die zijn bekomen na de eerste bestreden beslissing en
nà de aan haar verleende wettelijke termijn van 5 maanden, hetgeen niet mogelijk is, en dat
er geen enkele uitdrukkelijke wettelijke bepaling bestaat die het mogelijk maakt dat de Dienst
Vreemdelingenzaken een tweede bijlage 20 zou kunnen nemen, tegen eenzelfde aanvraag
tot vestiging, en dit nog wel op basis van onderzoeken en feiten die dateren van na de aan
haar verleende termijn van ruim 5 maanden overeenkomstig het oude artikel 49 en artikel 61
van het koninklijk besluit van 8/10/1981.

Bij arrest nr. 14.806 van 31 juli 2008 vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
de beslissing tot weigering van vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten van 9 mei
2006. De verwerende partij stelde geen cassatieberoep in bij de Raad van State, zodat
voormeld vernietigingsarrest definitief is geworden. Een vernietigde beslissing wordt geacht
nooit getroffen geweest te zijn. Het bestuur dient na een vernietigingsarrest de zaak te
hernemen na het indienen van de vestigingsaanvraag maar voor het onderzoek ervan.
Wanneer het bestuur verplicht is een beslissing te treffen binnen een wettelijk voorziene
termijn van vijf maanden en de wet gevolgen verbindt aan het verstrijken van deze termijn en
de beslissing die destijds binnen de voorziene termijn getroffen werd, vernietigd wordt door
de Raad, beschikt het bestuur opnieuw over de volle termijn van vijf maanden om een
nieuwe beslissing te treffen (RvS 30 oktober 1997, nr. 69.293; RvS 5 november 1997, nr.
39.471; RvS 29 januari 1998, nr. 71.396; RvS 11 juni 1998, nr. 74.260; RvS 3 mei 2001, nr.
95.155; RvS 17 mei 2001, nr. 95.574; RvS 19 januari 2006, nr. 153.939; Cass., 4 april 2002,
A.R. C000457; LUST, J., “Wanneer kan de overheid, na de vernietiging van een beslissing
die binnen een vervaltermijn moet worden (en is) genomen, een nieuwe beslissing nemen?”,
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noot onder RvS 24 april 1996, nr. 59.125, Van Rompuy, T.Gem., 1997, 102-107 en LUST, J.,
“De gevolgen van de schorsing en vernietiging van benoemingen en bevorderingen door de
Raad van State”, in OPDEBEEK, I., (ed.), Benoemingen, bevorderingen en Raad van State,
Brugge, Die Keure, 1997, 107-151). Deze volle termijn van vijf maanden moet het bestuur
toelaten om een beslissing te nemen waarbij de initiële aanvraag wordt voldaan, rekening
houdend met het motief van het vernietigingsarrest. Uit het administratief dossier werd het
vernietigingsarrest nr. 14.806 aan de verwerende partij betekend op 5 augustus 2008. Het
bestuur trof een nieuwe beslissing op 8 augustus 2008. Hieruit blijkt dat het bestuur een
beslissing heeft getroffen binnen de in artikel 52, §4, tweede lid van het koninklijk besluit
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenbesluit) bedoelde termijn die opnieuw loopt vanaf de
betekening van het vernietingsarrest.

Artikel 52, §4, tweede lid van het Vreemdelingenbesluit bepaalt het volgende:

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf erkent of indien binnen de termijn
van vijf maanden bepaald in § 1 geen beslissing werd meegedeeld aan het gemeentebestuur,
levert deze een « verblijfskaart van een familielid van een burger van de unie »
overeenkomstig het model van bijlage 9 af.”

Door het vernietigingsarrest van de Raad wordt de vernietigde beslissing geacht nooit
getroffen geweest te zijn. Dit betekent niet dat het bestuur een positieve beslissing dient te
treffen aangaande de vestigingsaanvraag van de verzoekende partij. Het bestuur verliest zijn
discretionaire bevoegdheid in deze niet, maar is in het geval het ervoor opteert een nieuwe
beslissing te treffen aangaande de oorspronkelijke vestigingsaanvraag, verplicht rekening te
houden met het motief van het vernietigingsarrest. In casu luidde de vernietigingsgrond de
schending van de formele motiveringsplicht. Een nieuwe beslissing kan worden getroffen op
voorwaarde dat er andere motieven en elementen worden gevonden die wel deugen. Deze
nieuwe motieven en elementen kunnen reeds bestaan hebben ten tijde van de vernietigde
beslissing, maar ze kunnen ook worden ontleend aan een wijziging in de feitelijke
omstandigheden sindsdien (LUST, J., "De gevolgen van de schorsing en vernietiging van
benoemingen en bevorderingen door de Raad van State", in OPDEBEEK, I., (ed.),
Benoemingen, bevorderingen en Raad van State, Brugge, Die Keure, 1997, p.126; DE
SOMERE, P., L'exécution des décisions du juge administratif. Rapport belge, A.P.T. 2005,
afl. 1, pp.4-5).

Het feit dat de bestreden beslissing verwijst naar het gegeven dat ‘betrokkene uit de echt

gescheiden (is) van de Belgische echtgenote sinds 15.04.2008’, en heeft plaatsgevonden na de
beslissing van de gemachtigde van de minister 9 mei 2006, vormt geen schending van het
gezag van gewijsde van het vernietigingsarrest nr. 14.806 en miskent evenmin de gevolgen
van een vernietigingsarrest.

Waar de verzoekende partij verwijst naar het oude artikels 49 en 61 van het
Vreemdelingenbesluit, merkt de Raad op dat deze artikels in casu niet meer van toepassing
zijn (zie punt 2.2.1.).

Waar de verzoekende partij van mening is dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in
zijn arrest van 31 juli 2008 in feite stelt dat de Dienst Vreemdelingenzaken haar mandaat niet
naar behoren heeft uitgevoerd, daar ze de vestiging van de verzoekende partij niet mocht
weigeren, waardoor de verzoekende partij de kans werd ontnomen om een verblijfsrecht te
bekomen, merkt de Raad op dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in zijn
vernietigingsarrest nr. 14.806 van 31 juli 2008, enkel stelt dat ‘(…)De motivering van de
bestreden beslissing is dubbelzinnig en derhalve niet afdoende. De formele motiveringsverplichting is

geschonden. (…)’ en dat bijgevolg de weigering van de vestiging met bevel om het
grondgebied te verlaten van 9 mei 2006 wordt vernietigd.
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3.1.2. De verzoekende partij stelt dat het zeer onzorgvuldig en onredelijk is van de Dienst
Vreemdelingenzaken om drie jaar na de aanvraag vestiging opnieuw de vestiging te
weigeren omdat ondertussen de feiten zouden zijn gewijzigd, en dat ze haar beslissing d.d.
08/08/2008 quasi onmiddellijk heeft genomen na het arrest van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, terwijl zij zeer goed weet dat de verzoekende partij een
verblijfsrecht zou hebben gehad, indien zij gedurende de aan haar verleende wettelijke
termijn van 5 maanden wel een deugdelijk onderzoek zou hebben gedaan en haar beslissing
bijgevolg deugdelijk zou hebben kunnen motiveren.

De Raad verwijst vooreerst naar punt 2.1.1. en stelt verder dat het niet onredelijk of
onzorgvuldig is, gelet op het feit dat de verzoekende partij uit de echt gescheiden is van haar
Belgische echtgenote sinds 15 april 2008, onmiddellijk werd overgegaan tot het nemen van de
bestreden beslissing.

3.1.3. De verzoekende partij is van mening dat er afbreuk wordt gedaan aan elke vorm van
rechtszekerheid, omdat de Dienst Vreemdelingenzaken zich niet kan steunen op de
echtscheiding die dateert van 15 april 2008, aangezien ze slechts over een periode van
maximaal vijf maanden beschikt na afgifte van het Attest van Immatriculatie, om een
onderzoek te doen naar het al dan niet voldaan zijn aan de voorwaarden van vestiging, en
dat door de vernietiging van de beslissing de verzoekende partij terug wordt geplaatst in de
situatie waarin zij zich bevond op het moment van de indiening van haar aanvraag op 9
januari 2006.

Het rechtszekerheidsbeginsel is een uit de rechtsstaat voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat
het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in staat zijn de
rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten
moeten kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur (I. OPDEBEEK en
M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 315-
349). Uit punt 2.1.1. blijkt geenszins dat de gemachtigde van de minister niet overeenkomstig
de geldende bepalingen heeft gehandeld. Het rechtszekerheidsbeginsel is bijgevolg niet
geschonden.

3.1.4. De verzoekende partij is van mening dat afbreuk zou worden gedaan aan de gelijkheid
tussen enerzijds de gevallen waarin de Dienst Vreemdelingenzaken de nodige spoed aan de
dag legt om de vestigingsaanvraag grondig te onderzoeken en deze waarin zij dit niet doet
om zich jaren later te beroepen op een gewijzigde situatie.

Het gelijkheidsbeginsel vereist dat allen die zich in eenzelfde feitelijke en rechtstoestand
bevinden, op gelijke wijze worden behandeld. De Raad merkt op dat de verzoekende partij
niet met feitelijke en concrete gegevens aantoont dat gelijke gevallen ongelijk werden
behandeld, en bijgevolg het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden.

3.1.5. De verzoekende partij stelt dat een administratieve beslissing moet genomen worden
binnen een redelijke termijn, dat de redelijke termijn, drie jaar, na de aanvraag vestiging
onmiskenbaar werd overschreden, en dat het door de Dienst Vreemdelingenzaken zelf is dat
men de verzoeken tot herziening jaren heeft laten aanslepen om pas na meer dan twee jaar,
op 23/01/2008 de instructie te geven tot de verderzetting van de procedure voor de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen.

De Raad merkt op dat de verwerende partij de termijn zoals bepaald in artikel 51, §3 van het
Vreemdelingenbesluit bij het treffen van de nieuwe beslissing aangaande de
vestigingsaanvraag heeft gerespecteerd. Bijgevolg wordt de redelijke termijn niet
geschonden. De opmerking van de verzoekende partij aangaande de langdurige
behandeling van het verzoek tot herziening, is niet dienstig. Dit maakt immers niet het
voorwerp uit van het ingestelde beroep.
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Het eerste middel is ongegrond.

3.2. In een tweede middel voert de verzoekende partij een schending aan van artikel 3 van
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,
van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 3 en 30 van de Europese Richtlijn
2004/38 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 (hierna: de
Richtlijn 2004/38/EG).

Ter adstruering van het tweede middel stelt de verzoekende partij wat volgt:

“(…)Tweede middel: Schending van artikel 3 van de wet van 29/07/1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet van
15/12/1980 en van artikel 3 en artikel 30 van de Europese verblijfsrichtlijn 200-4/38 betreffende het
recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun
familieleden :

8.2.1.Artikel 62 van de wet van 15/12/1980, en artikel 3 van de wet van 29/07/1991 bepalen dat de
beslissingen zowel in feite als in rechte moeten worden gemotiveerd.

Verzoeker had een aanvraag tot vestiging ingediend op basis van art. 40 §6 van de Wet van
15/12/1980 als bevoorrechte vreemdeling omdat hij getrouwd was met Mevr. V.O. C., die de
Belgische nationaliteit heeft.

Artikel 3 van de Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen legt het
bestuur nochtans de verplichting op om de genomen beslissing op afdoende wijze te motiveren. De
opgelegde motivering moet in de akte zowel de juridische als de feitelijke overwegingen vermelden die
aan de beslissing ten grondslag liggen. Een motiveringsverplichting wordt tevens opgelegd door
artikel 62 van de wet van 15/12/1980.

Verzoeker woonde samen met zijn echtgenote te (…) op het moment van de eerste beslissing dd.
09/05/2006 en dit sedert november 2005.

De eerste beslissing dd. 09/05/2006 werd als volgt verantwoord om de vestiging te weigeren: "Uit het
verslag dd. 15 februari 2006 bij het PV met nr.: TU.55L1,103274/2006 van de politie regio Turnhout
blijkt dat er ernstige twijfels zijn omtrent de relatie tussen beide echtelieden".

De motivering van de bestreden beslissing dd. 08/08/2008 luidt in slechts één enkele zin : "Voldoet
niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als
familielid van een burger van de Unie: betrokkene is uit de echt gescheiden van de Belgische
echtgenote sinds 15.04.2008. De verwantschapsband is onbestaande"', en dit zonder ook maar enige
nadere uitleg of verantwoording.

Het enige wat uit de bestreden beslissing valt af te leiden, is een bewering dat verzoeker niet zou
voldoen aan de voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf omdat hij uit de echt is
gescheiden sinds 15/04/2008 waardoor de verwantschapsband onbestaande zou zijn.

Er dient bijgevolg te worden vastgesteld dat de motivering duidelijk gebrekkig is. Daar de formele
motivering de verplichting oplegt om in de beslissing zelf alle feitelijke alsook de juridische
overwegingen concreet te vermelden, zodat de betrokkene zich daar op nuttige wijze tegen zou
kunnen verweren.

Dat de bestreden beslissing op geen enkele wijze verantwoordt waarom zij opnieuw beslist tot een
weigering van vestiging niettegenstaande het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat
de weigering van vestiging reeds eerder had vernietigd. Evenmin legt de bestreden beslissing uit
waarom de vestiging wordt geweigerd niettegenstaande hij reeds bijna drie jaar gehuwd was met zijn
echtgenote. Dat de motivering in rechte totaal onbestaande is. De motivering van de
bestreden beslissing vermeldt geen enkele wetsbepaling waarop de Dienst
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Vreemdelingenzaken zich steunt om de vestiging te weigeren. Er is slechts een motivering in
feite.

Indien men de redenering van de Dienst Vreemdelingenzaken zou volgen volgens dewelke er
geen verwantschapsband zou zijn tussen verzoeker en zijn echtgenote, mocht en kon zij geen
bijlage 20 overhandigen bij gebreke aan een verwantschapsband met een EU-onderdaan.
Bijgevolg dient de bestreden beslissing nietig te worden verklaard.

Dat verder ook een schending van de materiële motiveringplicht dient te worden vastgesteld. De
wettelijke bepaling die van toepassing is op verzoeker is het oude artikel 40§6 Vreemdelingenwet
daar zijn vestigingaanvraag dateert van 09/01/2006. De materiële motivering is dan ook gebrekkig.
De artikelen 51 §2, 51 §3, derde lid, 52§3 en 52§4, vijfde lid van het Koninklijk Besluit van 8 oktober
1981 zijn niet van toepassing in het onderhavige geval. Verzoeker vroeg de vestiging aan anno
2006 en niet het verblijf van meer dan drie maanden ingevolge de wetswijziging van 25/04/2007
van de Vreemdelingenwet van 15/12/1980. Dat de motivering in rechte ook niet kan worden
aanvaard wegens schending van: het gezag en de kracht van gewijsde, het
zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het
gelijkheidsbeginsel, schending van de redelijke termijn, van de nieuwe artikelen 40bis, §2,1°, 40bis
§4 en 40ter, lid 1 en het oude art. 40 §6 Vreemdelingenwet van 15/12/1980, van oude artikel 49 en
artikel 61 en de nieuwe artikels 51§3 en 52§4 van het KB van 8 oktober 1981, van art. 18 EG-
verdrag, van art. 13, art. 20, art. 24 en art. 27 van de richtlijn 2004/38/EEG, en van de artikelen 6,
8 en 13 van het E.V.R.M. De aangehaalde redenen in de bestreden beslissing volstaan niet om
de beslissing te schragen. De motivering van de bestreden beslissing kan het dictum dan ook niet
schragen en is dus nietig.

De beslissing is dan ook gebrekkig gemotiveerd en strijdig met de artikelen 62 van de
Vreemdelingenwet en artikel 3 van de wet van 29/07/1991 en is derhalve nietig.

8.2.2.Verder dient te worden gewezen op artikel 3 en artikel 30 van de Europese Verblijfsrichtlijn
2004/38 die tevens een bijzondere motiveringsverplichting vereisen om de vestigingsaanvraag af
te wijzen. Deze richtlijn van toepassing sinds 30 april 2006. De overheid dient de materiële en
procedurele waarborgen hierin na te leven.

Artikel 3, laatste lid van de Verblijfsrichtlijn bepaalt: "Het gastland onderzoekt de persoonlijke situatie
nauwkeurig en motiveert een eventuele weigering van toegang of verblijf".

Aangezien van een nauwkeurig onderzoek geen sprake zijn in onderhavig geval, daar de
bestreden beslissing onmiddellijk werd genomen na het arrest van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen. Van een deugdelijk onderzoek is zelfs nooit sprake geweest.
Bovendien verantwoordt de bestreden beslissing niet waarom verzoekers vestiging wordt
geweigerd niettegenstaande hij bij zijn aanvraag aan alle voorwaarden voldeed van vestiging. Hij
voldeed ook aan alle voorwaarden vijf maanden na zijn aanvraag alsook gedurende een lange en
redelijke termijn na zijn aanvraag.

Artikel 30 van de Verblijfsrichtlijn bepaalt: "1. Elk uit hoofde van artikel 27, lid 1, genomen beshat
moet de betrokkene op zodanige wijze schriftelijk ter kennis worden gebracht dat deze in staat is de
inhoud en de gevolgen ervan te begrijpen:
2. Redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid die ten grondslag liggen aan
een bevel worden de betrokkene nauwkeurig en volledig ter kennis gebracht, tenzij redenen van
staatsveiligheid zich daartegen verzetten'.

Aangezien verzoeker onmogelijk uit de bestreden beslissing kan afleiden welke redenen van
openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid aan de bestreden beslissing ten grondslag
ligt werd artikel 30 Verblijfsrichtlijn met de voeten getreden.

Welke redenen ook aan de grondslag van de bestreden beslissing mogen liggen, deze zijn in ieder geval
niet nauwkeurig en volledig ter kennis gebracht, waardoor artikel 3 en/of artikel 30 Verblijfsrichtlijn
werden geschonden.

Er is op geen enkel moment getoetst en vastgesteld dat de voorwaarden van richtlijn 2004/38
waren vervuld. Uit de doelstelling van de richtlijn vloeit voort dat de kennisgeving van de redenen
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voldoende gedetailleerd en nauwkeurig moet zijn om de betrokkene in staat te stellen zijn belangen te
behartigen. Bovendien dient de motivering op begrijpelijke wijze te worden weergegeven (H.v.J. in de
zaak C-503/03). Omdat de motiveringsverplichting van artikel 3 en artikel 30 Verblijfsrichtlijn werden
geschonden, is de bestreden beslissing tevens nietig.

In toepassing van het tweede middel is de bestreden beslissing dan ook nietig. (…)”

In haar repliekmemorie stelt de verwerende partij dat de verzoekende partij er in slaagt de
motieven vervat in de bestreden beslissing letterlijk weer te geven en daarbij blijk geeft
kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing, dat de verzoekende
partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek, dat de bestreden beslissing ten
genoege van recht met draagkrachtige motieven, die de bestreden beslissing inhoudelijk
ondersteunen, is omkleed, dat de beslissing genomen werd conform de nieuwe bepalingen,
en dat de verzoekende partij zich niet dienstig kan beroepen op de Richtlijn 2004/38/EG.

De verzoekende partij herhaalt in haar repliekmemorie hetgeen zij stelde in haar
verzoekschrift.

3.2.1. De in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke
motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, 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. Artikel 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplicht 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 plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel 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, zodat derhalve de uitdrukkelijke
motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing
“het waarom” of “uitleg” dient te vermelden.

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene
overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en
gestandaardiseerde motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de
bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond
waarvan tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden wordt besloten.

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag,
met name artikel 51, § 2 en § 3, derde lid en artikel 52, § 3 en § 4, vijfde lid, van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en naar het feit dat de verzoekende partij
niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het verblijf van meer dan drie maanden
als familielid van een burger van de Unie.

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat de verzoekende partij niet duidelijk maakt op welk
punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op grond van welke juridische en
feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn
voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht.

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden
beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de
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verzoekende partij bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat
dit onderdeel van het tweede middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht.

Tevens dient te worden benadrukt dat het bij de beoordeling van de motiveringsplicht niet tot
de bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen behoort zijn beoordeling van
de aanvraag om machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een
burger van de Unie, in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad
is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij
de beoordeling van deze 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
kunnen komen.

Waar de verzoekende partij van mening is dat de bestreden beslissing op geen enkele wijze
verantwoordt waarom zij opnieuw beslist tot een weigering van vestiging niettegenstaande
het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat de weigering van vestiging
reeds eerder had vernietigd, en dat de bestreden beslissing niet uitlegt waarom de vestiging
wordt geweigerd niettegenstaande zij reeds bijna drie jaar gehuwd was met haar echtgenote,
merkt de Raad nogmaals op dat de bestreden beslissing niet voor elke overweging in haar
beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden.

Waar de verzoekende partij van mening is dat de bestreden beslissing geen enkele
wetsbepaling vermeldt waarop de Dienst Vreemdelingenzaken zich steunt om de vestiging te
weigeren, merkt de Raad op dat de bestreden beslissing verwijst naar de juridische
grondslag, met name de artikelen 51, § 2 / 51, § 3, derde lid / 52, § 3 / 52, § 4, vijfde lid van
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De verzoekende partij stelt dat indien men de redenering van de Dienst
Vreemdelingenzaken zou volgen volgens dewelke er geen verwantschapsband zou zijn
tussen de verzoekende partij en haar echtgenote, er geen bijlage 20 mocht en kon worden
overhandigd bij gebreke aan een verwantschapsband met een EU-onderdaan. De Raad
merkt op dat de bestreden beslissing bepaalt dat de beslissing genomen is in uitvoering van
de artikelen 51, § 2 / 51, § 3, derde lid / 52, § 3 / 52, § 4, vijfde lid van het
Vreemdelingenbesluit, en meer bepaald artikel 52, §4, vijfde lid van het
Vreemdelingenbesluit.

Artikel 52, §4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit bepaalt het volgende:

“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.”

De bestreden beslissing bepaalt dat de verzoekende partij niet voldoet aan de voorwaarden
om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een
burger van de Unie, waardoor in overeenstemming met artikel 52, §4, vijfde lid van het
vreemdelingenbesluit een bijlage 20 wordt afgeleverd.

De verzoekende partij is van mening dat de wettelijke bepaling die van toepassing is op de
verzoekende partij het oude artikel 40, §6 van de Vreemdelingenwet is, dat niet de artikelen
51, §2; 51, §3, derde lid; 52, §3 en 52 §4, vijfde lid van het Vreemdelingenbesluit van
toepassing zijn, en dat de verzoekende partij de vestiging aanvroeg anno 2006 en niet het
verblijf van meer dan drie maanden ingevolge de wetswijziging van 25/04/2007.

Artikel 47 van de Wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
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vreemdelingen (B.S. 10 mei 2007) (hierna: Wet van 25 april 2007 tot wijziging van de
Vreemdelingenwet) bepaalt dat:

“Vanaf de inwerkingtreding van deze wet zijn alle bepalingen van deze wet van toepassing op
de burgers van de Unie, hun familieleden en familieleden van Belgen ( …)”

Artikel 48 van de Wet van 25 april 2007 tot wijziging van de Vreemdelingenwet bepaalt dat:

“Met uitzondering van dit artikel, treedt deze wet in werking op de door de Koning te bepalen
data en uiterlijk op de eerste dag van de dertiende maand na die waarin zij is bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad. ”

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot vaststelling van bepaalde
uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 13 mei
2008) (hierna: koninklijk besluit van 7 mei 2008) bepaalt dat:

“Dit besluit zet de bepalingen inzake de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van de
richtlijn 2004/38/EG van de Raad van de Europese Unie 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, om.”

Artikel 6 van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 bepaalt dat:

“Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2008.”

Overeenkomstig bovenvermelde artikelen zijn de wijziging ingesteld bij de Wet van 25 april
2007 tot wijziging van de Vreemdelingenwet en het koninklijk besluit van 7 mei 2008, in
werking getreden op 1 juni 2008. De bestreden beslissing dateert van 8 augustus 2008.
Bijgevolg zijn artikel 40bis van de Vreemdelingenwet, en niet oud artikel 40, §6 van de
Vreemdelingenwet, en de artikelen 51, §2; 51, §3, derde lid; 52, §3 en 52 §4, vijfde lid van
het Vreemdelingenbesluit van toepassing.

Waar de verzoekende partij van mening is dat de motivering in rechte niet kan worden
aanvaard wegens schending van ‘het gezag en de kracht van gewijsde, het
zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het
gelijkheidsbeginsel, schending van de redelijke termijn, van de nieuwe artikelen 40bis, §2,1°, 40bis
§4 en 40ter, lid 1 en het oude art. 40 §6 Vreemdelingenwet van 15/12/1980, van oude artikel 49 en
artikel 61 en de nieuwe artikels 51§3 en 52§4 van het KB van 8 oktober 1981, van art. 18 EG-
verdrag, van art. 13, art. 20, art. 24 en art. 27 van de richtlijn 2004/38/EEG, en van de artikelen 6,

8 en 13 van het E.V.R.M.’, merkt de Raad op dat de aangevoerde schending onvoldoende
wordt toegelicht zodat er geen sprake kan zijn van een middel. Onder “middel” moet worden
verstaan 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).

Bijgevolg maakt de verzoekende partij met haar betoog op generlei wijze aannemelijk dat
voormelde motivering niet afdoende zou zijn en de gemachtigde van de minister niet in alle
redelijkheid tot de door hem in de bestreden beslissing gedane vaststellingen kon komen.
Het feit dat de verzoekende partij het niet eens is met de gevolgtrekkingen van de
gemachtigde van de minister volstaat evenwel niet om de motieven te weerleggen. De
gemachtigde van de minister is in casu alle pertinente gegevens nagegaan die hij
noodzakelijk acht om zijn beslissing te kunnen nemen. De door de verzoekende partij
aangevoerde grieven maken geenszins aannemelijk dat de gemachtigde van de minister niet
in alle redelijkheid tot de bestreden beslissing is gekomen.
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3.2.2. De verzoekende partij is van mening dat artikel 3 en artikel 30 van de Richtlijn
2004/38/EG, die van toepassing zijn sinds 30 april 2006, een bijzondere motiveringsplicht
vereisen, dat bestreden beslissing niet verantwoordt waarom de vestiging van de
verzoekende partij wordt geweigerd niettegenstaande zij bij haar aanvraag aan alle
voorwaarden voldeed van vestiging, dat aangezien de verzoekende partij onmogelijk uit de
bestreden beslissing kan afleiden welke redenen van openbare orde, openbare veiligheid of
volksgezondheid aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, artikel 30 van de
Verblijfsrichtlijn met de voeten werd getreden, dat welke redenen ook aan de grondslag van
de bestreden beslissing mogen liggen, deze in ieder geval niet nauwkeurig en volledig zijn ter
kennis gebracht, waardoor artikel 3 en/of artikel 30 van de Verblijfsrichtlijn werden
geschonden, en dat er op geen enkel moment getoetst en vastgesteld is dat de
voorwaarden van Richtlijn 2004/38/EG waren vervuld.

Artikel 3.1 van de richtlijn 2004/38/EG, dat bepaalt wie de begunstigden zijn van de richtlijn,
luidt als volgt:

“Deze richtlijn is van toepassing 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 diens
familieleden als gedefinieerd in artikel 2, punt 2), die hem begeleiden of zich bij hem voegen.”

Aangezien de verzoekende partij van Marokkaanse nationaliteit en haar (voormalige)
echtgenote van Belgische nationaliteit was, ontbeert het grensoverschrijdende aspect dat
door de Richtlijn 2004/38/EG wordt vereist. De verzoekende partij kan zich bijgevolg niet
dienstig op kwestieuze bepalingen van deze richtlijn beroepen. De toepassing van het
gemeenschapsrecht strekt zich niet uit tot zuiver interne situaties, waarbij er slechts een
aanknoping is met één EU-lidstaat en een derde staat. De verzoekende partij haar aanvraag
tot vestiging is niet gebaseerd op het EG-recht, doch wel op de Belgische wetgeving, zonder
enig intracommunautair aspect.

Het tweede middel is ongegrond.

3.3. De verzoekende partij voert in haar derde middel een schending aan van de artikelen
40bis, §2, 1°; 40bis, §4 en 40ter, eerste lid en van het oude artikel 40, §6 van de
Vreemdelingenwet, en van de artikelen 51, §3 en 52, §4, en van de oude artikelen 49 en 61
van het Vreemdelingenbesluit.

Ter adstruering van het derde middel stelt de verzoekende partij wat volgt:

“(…)Derde middel: Schending van de artikels 40bis, §2, 1°, 40bis §4 en 40ter, lid 1 en van het oude
artikel 40 §6 Vreemdelingenwet van 15/12/1980, en schending van de artikels 51§3 en 52§4 en van de
oude artikels 49 en 61 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981:

8.3.1. Door de vernietiging van de eerder weigeringsbeslissing van 9 mei 2006 door de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen wordt verzoeker terug geplaatst in de situatie waarin hij zich bevond op
het moment van de indiening van zijn aanvraag tot vestiging op 9 januari 2006. Dat de Dienst
Vreemdelingenzaken zich dan ook niet kan steunen op de echtscheiding die dateert van 15 april
2008. De Dienst Vreemdelingenzaken beschikt immers slechts over een periode van maximaal vijf
maanden, na afgifte van het Attest van Immatriculatie, om onderzoek te doen naar het al dan niet
voldaan zijn aan de voorwaarden van vestiging (oude artikels 49 en artikel 61 KB van 8/10/1981;
nieuwe artikels 51§3 en 52§4 KB van 8/10/1981). Dat de Dienst Vreemdelingenzaken dan ook geen
rekening mocht houden met deze echtscheiding.

Dat verzoeker aan de voorwaarden van vestiging voldeed op het moment van de aanvraag
vestiging alsook in de periode die de Dienst Vreemdelingenzaken in aanmerking mag nemen om na
te gaan of is voldaan aan de voorwaarden van vestiging.

De Dienst Vreemdelingenzaken mocht geen nieuwe bijlage 20 afleveren aan verzoeker tegen de
aanvraag vestiging op 09/01/2006 en dit op basis van inlichtingen die men verkregen heeft op
08/08/2008, of alleszins na 15/04/2008.
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8.3.2.Verzoeker had een aanvraag tot vestiging ingediend op basis van art. 40 §6 van de Wet van
15/12/1980 als bevoorrechte vreemdeling omdat hij getrouwd was met Mevr. V.O. C., die de
Belgische nationaliteit heeft.

Verzoeker wijst er op dat volgens vaste rechtspraak van de Raad van State de artikelen 40 e.v. geen
enkele voorwaarden verbindt aangaande het samenleven van de echtgenoten, en de Raad van State
wijst ambtshalve op de onwettigheid van de weigering van vestiging op grond dat de vreemdeling niet
met zijn echtgenote woont. Om met een E.G.-onderdaan te worden gelijkgesteld volstaat het op
grond van art. 40 Vreemdelingenwet dat de vreemdeling een echtgenoot van die onderdaan is
zonder met hem te moeten samenleven. Geen enkele bijkomende verplichting wordt opgelegd
(R.v.St. 10/07/1987, R.v.St. 25/02/1987, R.v.St. 20/02/1987, R.v.St. 09/12/1988, R.v.St 08/05/1990,
R.v.St. 28/08/1992, R.v.St 28/10/1992, R.v.St. 21/06/1993, R.v.St 10/02/1993, R.v.St 10/06/1994).

Dat de Raad van State stelt dat een "gezinscel" voldoende is, om aanspraak te maken op de
gelijkschakeling met een EU-onderdaan, hetgeen een minimum aan relatie tussen de gehuwden
veronderstelt (R.v.St 4/10/2005, R.v.St. 16/09/2005). Dit kan op alle mogelijke manieren worden
aangetoond. Doordat de bestreden beslissing zich beperkt tot een zeer summier onderzoek, werd
artikel 40 Vreemdelingenwet geschonden. Zo had de Dienst Vreemdelingenzaken na de aanvraag
vestiging bijvoorbeeld verschillende bezoeken inoefen brengen of verzoeker en zijn echtgenote
kunnen uitnodigen om het al dan niet bestaan, van een "gezinscel" te onderzoeken, vooraleer over te
gaan tot een weigeringsbeslissing.

Dat er een gezinscel aanwezig was op het moment van de aanvraag vestiging en ook daarna, en op
het moment dat in aanmerking dient te worden genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken om te
oordelen of al dan niet voldaan is aan de voorwaarden van vestiging. Verzoeker en Mevr. V.O.C. waren
reeds bijna drie jaar gehuwd op 15/04/2008. Verzoeker woonde gedurende lange tijd samen met zijn
vrouw, en de relatie tussen beide verliep zeer lang zonder enig probleem. Er was dan ook zonder enige
twijfel sprake van een gezinscel; het feit dat verzoeker later op 15/04/2008 uit de echt is gescheiden
is van zijn vrouw is niet van belang. Dat er dus wel degelijk een gezinscel of een minimum aan relatie
bestaat tussen verzoeker en zijn echtgenote.
Dat het alleszins kennelijk onredelijk is van de Dienst Vreemdelingenzaken om zich te steunen op de
echtscheiding dd. 15/04/2008, bij haar beslissing van 08/08/2008, terwijl de aanvraag tot vestiging
dateert van meer dan twee jaren terug, op 09/01/2006.

Dat een inbreuk op de artikels 40bis, §2, 1°, 40bis §4, 40ter/ lid 1 en van het oude artikel 40 §6
Vreemdelingenwet van 15/12/1980, en de artikels 51§3, 52§4 en de oude artikels 49 en 61 van het
Koninklijk Besluit van 8 oktober dan ook vaststaat daar er een levensgemeenschap aanwezig was,
en de Dienst Vreemdelingenzaken bovendien rekening houdt met gegevens dewelke zij niet meer in
aanmerking zou mogen nemen.

In toepassing van het derde middel is de bestreden beslissing eveneens nietig. (…)”

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat de verzoekende partij niet in
aanmerking kan komen voor de toepassing van de artikels 40bis, §2, 1°, 40bis §4 en 40ter,
lid 1 en van het oude artikel 40, §6 van de Vreemdelingenwet en dat de artikelen 49 en 61
van het Vreemdelingenbesluit hieropvolgend logischerwijs evenmin van toepassing kunnen
zijn in verzoekers situatie, dat de nieuwe wetgeving in casu ter dege van toepassing is
conform de artikelen 47 en 48 van de Wet van 25 april 2007 tot wijziging van de
Vreemdelingenwet, dat de verzoekende partij dient te voldoen aan de wettelijke voorwaarden
van gemeenschappelijke vestiging om zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 40bis, §2,
1°, juncto artikel 40ter, eerste lid van de Vreemdelingenwet, dat in casu werd vastgesteld dat
zij niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, dat de bestreden beslissing werd genomen op
08.08.2008, terwijl de verzoekende partij reeds sedert 13.03.2008 uit de echt is gescheiden,
dat het voor zich spreekt dat de gemachtigde van de minister op dat ogenblik niet meer in
staat was om via huisbezoeken de gezamenlijke vestiging te controleren, doch dat hij zich
diende te baseren op de beschikbare feiten in het dossier, en dat zij niet aantoont dat er
sprake is van een ‘levensgemeenschap’, een minimum aan relatie.
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De verzoekende partij herhaalt in haar repliekmemorie hetgeen zij stelde in haar
verzoekschrift.

Vooreerst merkt de Raad op dat de verwijzing naar het oude artikel 40 van de
Vreemdelingenwet en de oude artikelen 49 en 61 van het Vreemdelingenbesluit niet dienstig
zijn, nu deze bepalingen werden vervangen door de wet van 25 april 2007 en het koninklijk
besluit van 7 mei 2008 en deze, zoals bepaald in punt 2.2.1., op 1 juni 2008 in werking zijn
getreden.

De verzoekende partij meent dat zij voldeed aan de voorwaarden van vestiging op het
moment van de aanvraag alsook in de periode die de Dienst Vreemdelingenzaken in
aanmerking mag nemen om na te gaan of is voldaan aan de voorwaarden van vestiging, dat
er een levensgemeenschap aanwezig was en een gezinscel op het moment van de
aanvraag vestiging en ook daarna, en op het moment dat in aanmerking dient te worden
aangenomen door de Dienst Vreemdelingenzaken, dat de verzoekende partij gehuwd was
gedurende bijna drie jaar en samenwoonden, en het feit dat de verzoekende partij later op
15/04/2008 uit de echt is gescheiden van haar vrouw niet van belang is, dat de Dienst
Vreemdelingenzaken zich niet kan steunen op de echtscheiding die dateert van 15 april
2008, en dat het kennelijk onredelijk is van de Dienst Vreemdelingenzaken om zich te
steunen op de echtscheiding d.d. 15/04/2008, bij haar beslissing van 08/08/2008, terwijl de
aanvraag tot vestiging dateert van meer dan twee jaar terug, op 09/01/2006.

De Raad verwijst naar hetgeen reeds werd bepaald in punt 2.1.1., met name dat nieuwe
motieven en elementen reeds kunnen bestaan hebben ten tijde van de vernietigde
beslissing, maar dat ze ook kunnen ontleend worden aan een wijziging in de feitelijke
omstandigheden sindsdien. Bijgevolg is het niet kennelijk onredelijk dat de verwerende partij
het feit dat de verzoekende partij uit de echt is gescheiden van de Belgische echtgenote
sinds 15 april 2008, in rekening heeft gebracht. Tevens betwist de verzoekende partij het
gegeven dat zij uit de echt is gescheiden niet. De verwerende partij kon dan ook terecht
stellen dat de verzoekende partij niet aan de voorwaarden voldeed om te genieten van een
recht op verblijf van meer dan drie maanden. Een schending van de artikelen 40bis, §2, 1°,
40bis §4 en 40ter, lid 1 van de Vreemdelingenwet worden niet aangetoond. Bovendien merkt
de Raad op dat waar de verzoekende partij van mening is dat er een levensgemeenschap
aanwezig was, en dat de verzoekende partij voldeed aan de voorwaarden van vestiging op
het moment van de aanvraag alsook in de periode die de Dienst Vreemdelingenzaken in
aanmerking mag nemen om na te gaan of is voldaan aan de voorwaarden van vestiging, dit
een loutere bewering is, welke zij niet ondersteunt aan de hand van concrete gegevens.

Waar de verzoekende partij stelt dat de bestreden beslissing zich beperkt tot een zeer
summier onderzoek aangezien de Dienst Vreemdelingenzaken na de aanvraag vestiging
bijvoorbeeld verschillende bezoeken had moeten brengen of de verzoekende partij en haar
echtgenote kunnen uitnodigen om het al dan niet bestaan van een ‘gezinscel’ te
onderzoeken, vooraleer over te gaan tot een weigeringsbeslissing, en dat bijgevolg artikel 40
van de Vreemdelingenwet werd geschonden, merkt de Raad op dat het betoog van de
verzoekende partij niet ter zake dienend is, daar de verzoekende partij en haar echtgenote
uit de echt zijn gescheiden op 15 april 2008, nog voor het nemen van de bestreden
beslissing.

Het derde middel is ongegrond.

3.4. De verzoekende partij voert in haar vierde middel een schending aan van artikel 18 EG-
verdrag, artikelen 10, 20, 24, en 27 van de Richtlijn 2004/38/EG.

Ter adstruering van het vierde middel stelt de verzoekende partij wat volgt:
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“(…) Vierde middel : Schending van art. 18 EG-verdrag, art. 10, 20, art. 24 en art. 27 van de Europese
Verblijfsrichtlijn 2004/38/EEG, betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van
de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden ;

8.4.1. In het onderhavige geval is richtlijn 2004/38 van toepassing. Het (oude) artikel 40§6
Vreemdelingenwet bepaalt immers dat de echtgenoot van een Belg wordt gelijkgesteld met een EG-
vreemdeling, d.w.z. hem dezelfde rechten toekent. En het artikel 40ter Vreemdelingenwet bepaalt:
"De bepalingen van dit hoofdstuk die van toepassing zijn op de familieleden van de burger van de
Unie die hem begeleiden of zich bij hem voegen, zijn van toepassing op de familieleden van een Belg die
hem begeleiden of zich bij hem voegen." Dat dit dan ook de wil is geweest van de wetgever. De wil van
de wetgever kon niet duidelijker tot uiting komen. De bewoordingen zelf van voormelde bepaling uit
de Vreemdelingenwet zijn klaar en duidelijk, laten geen enkele twijfel bestaan, en zijn dus in geen
geval voor een andere interpretatie vatbaar. Deze gelijkschakeling geschiedde om een omgekeerde
discriminatie te vermijden, waarbij Belgen en hun familieleden over minder rechten zouden
beschikken dan andere EU-onderdanen. Deze zienswijze wordt ook onderschreven door de
Belgische Commissie van Advies voor Vreemdelingen op 08/12/2006 (nr. 5.612.029, Rev.dr.étr, 2006,
afl. 140, 579). Verder heeft de Belgische overheid zelf verklaard voor het Hof van Justitie : " De
Belgische Staat betoogt dat de nationale wetgever echtgenoten van Belgische onderdanen heeft
gelijkgesteld met onderdanen van andere lidstaten, om te verhinderen dat zij minder gunstig zouden
worden behandeld dan de echtgenoten of gezinsleden van een onderdaan van een andere lidstaat"
(H.v.J. 25/07/2002 in de zaak C-459/99). Dat afgezien van het Belgische artikel 40 Vreemdelingenwet
die het toepassingsgebied nog uitbreidt, het Hof van Justitie het begrip 'grensoverschrijdend element'
steeds zeer ruim interpreteert (T. Vreemd. 2006, nr, 2). Zo kan bijvoorbeeld het gebruik maken van
dienstverlening in een andere lidstaat door een EU-onderdaan niet beschouwd worden als een zuiver
interne aangelegenheid (H.v.J. 11/07/2002 in de zaak C-60/0; L, JADOUL en F. VANNESTE , "Noot
onder H.v.J, 11 juli 2002", T.Vreemd. 2003, 37-41; P. FOUBERT, "Het vrij verkeer van diensten als
katalysator van een algemeen verblijfsrecht binnen de Europese Unie", in J. MEEUSEN, M.-C.
FOBLETS en B, HUBEAU (ed.), Migratie- en hAegrantenrecht. Recente ontwikkelingen. Deel 10, Brugge,
die Keure, 2004,179-184),

Artikel 18 van het EG-verdag bepaalt het volgende: "1. Eenieder burger van de Unie heeft het recht vrij op het
grondgebied van de Lid-Staten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en
voorwaarden die bij dit Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld", Dit recht
wordt rechtstreeks aan iedere burger van de Unie toegekend door een duidelijke en
nauwkeurige bepaling van het EG-verdrag (H.v.J. 19 oktober 2004 in de zaak C-200/02). Zoals duidelijk
blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie kan ook een Belg zich rechtstreeks beroepen op artikel
18 EG-verdrag.

De artikelen 10, 20, 21 en 27 van de Europese verblijfsrichtlijn hebben tevens rechtstreekse werking in
de Belgische rechtsorde, en moeten door de overheid worden nageleefd. Deze richtlijn betreft het
vestigingsrecht van EU-burgers en hun familieleden. Artikel 40 § 6 bepaalt zeer duidelijk dat
echtgenoot van een Belg worden gelijkgesteld met een EG-vreemdeling. Dat wil zeggen dat zij op juist
dezelfde rechten aanspraak kunnen maken als elke EG-onderdaan en dit om een 'omgekeerde
discriminatie' (schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet) te vermijden.

Artikel 10 Verblijfsrichtlijn bepaalt dat de lidstaat gehouden is om een verblijfskaart af te leveren aan
de familieleden van een EU-onderdaan en dit binnen de zes maanden na de indiening van hun
aanvraag daartoe. Uit het enkele feit dat verzoeker de echtgenoot is van V.O.C. die de Belgische
nationaliteit heeft, volgt reeds dat hij recht heeft op een verblijfskaart met een geldigheid van vijf
jaar.

Artikel 20 Verblijfsrichtlijn bepaalt dat familieleden van E.U.-onderdanen die niet de nationaliteit van
een lidstaat bezitten een duurzaam verblijfsrecht genieten. Dat verzoeker dan ook het recht op
duurzaam verblijf geniet.

Artikel 24 van de richtlijn bepaalt dat EU-onderdanen en hun familieleden op dezelfde rechten
aanspraak kunnen maken als de onderdanen van het gastland.

Verder bepaalt artikel 27 dat "Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk kunnen de lidstaten de
vrijheid van verkeer en verblijf van burgers van de Unie en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit,
beperken om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. Deze redenen
mogen met voor economische doeleinden worden aangevoerd."
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Aangezien er geen enkele redenen zijn van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid om
de vestiging van verzoeker te weigeren, dient een inbreuk op artikel 27 Verblijfsrichtlijn te worden
vastgesteld. Bovendien wordt in de bestreden beslissing geen rekening gehouden met het
evenredigheidsbeginsel, noch worden redenen opgesomd die aan het persoonlijk gedrag van
verzoeker kunnen worden toegekend. Dat bij de toepassing van artikel 27 Verblijfsrichtlijn ook steeds
rekening moet worden gehouden met het recht op een privé- en gezinsleven.

Bij de uitlegging van de Europese regels op het vrij verkeer wordt door het Hof van Justitie een zeer
groot belang gehecht aan de eerbiediging van het recht op een privé- en gezinsleven. Deze
vrijheden zouden immers geen volle werking kunnen hebben indien men hinderpalen zou
opwerpen ten aanzien van de echtgenoot van een EU-onderdaan door hem te beknotten in zijn
recht op verblijf (H.v.J. in de zaak C-l/05). Het grondrecht van de eerbiediging van het gezinsleven is
een algemeen beginsel van het gemeenschapsrecht (H.v.J. 27/04/2006, H.vJ. 31/01/2001).

Dat het niet is toegelaten om uitsluitend op basis van een wijziging van de situatie jaren na de
aanvraag tot vestiging het recht op vestiging te weigeren. Dat de bestreden beslissing dan ook
afbreuk doet aan de rechten en vrijheden die EU-burgers en hun familieleden putten uit het
Europese gemeenschapsrecht.

In toepassing van het vierde middel is de bestreden beslissing eveneens nietig. (…)”

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat de verzoekende partij, die een
onderdaan is van Marokko, zich niet dienstig kan beroepen op artikel 18 EG-verdrag, dat de
verzoekende partij zich niet dienstig kan beroepen op de door haar aangehaald artikelen van
de richtlijn 2004/38/EG, dat er geen intracommunautair aspect aanwezig is, en dat de
verzoekende partij nooit een bewijs heeft voorgelegd van de duurzame relatie met de burger
van de Unie.

De verzoekende partij herhaalt in haar repliekmemorie hetgeen zij stelde in haar
verzoekschrift.

Artikel 18 van het EG-verdrag bepaalt dat ‘Iedere burger van de Unie het recht (heeft) vrij op het
grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en
voorwaarden die bij dit Verdrag en de bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld ( …)’.

Bijgevolg is artikel 18 van het EG-verdrag niet van toepassing aangezien de verzoekende
partij van Marokkaanse nationaliteit zodoende geen ‘burger van de Unie’ is.

Zoals blijkt uit punt 2.2.2. is de verzoekende partij ook geen begunstigde van de richtlijn van
2004/38/EG, en kan zij zich bijgevolg niet dienstig beroepen op de bepalingen van deze
richtlijn.

Het vierde middel is ongegrond.

3.5. De verzoekende partij voert in haar vijfde middel een schending aan van de artikelen 6,
8 en 13 van het Europees Verdrag tot 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), en van het algemeen rechtsbeginsel van de
behandeling binnen een redelijke termijn.

Ter adstruering van het vijfde middel stelt de verzoekende partij wat volgt:

“(…)Vijfde middel: Schending van artikel 6, 8 en 13 van het verdrag van 4 november 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (E.V.R.M.), en de overschrijding
van het algemeen rechtsbeginsel van de behandeling binnen een redelijke termijn :

8.5.1.Artikel 8 EVRM : "1. Eenieder heeft recht op een eerbiediging van zijn privéleven, 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
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een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare 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".

De bestreden maatregel vormt een inmenging in het privé- en gezinsleven van verzoeker en zijn recht op
een familiaal leven, en dient in overeenstemming te zijn met artikel 8 E.V.R.M. Het begrip privé- en
gezinsleven in artikel 8 EVRM is van toepassing op verzoeker. Zo kan verzoeker niet verplicht worden om
de rest van zijn leven bij zijn echtgenote te blijven.

De weigering van de vestigingaanvraag is een inmenging van het openbaar gezag in het privé- en
gezinsleven van verzoekende partij. Door in te breken in het privé- en gezinsleven van verzoeker wordt op
onevenredige wijze inbreuk gemaakt op de eerbiediging van diens grondrechten; de belangen van de
overheid wegen niet op tegen deze van de heer E. F.. Hier kan nog aan worden toegevoegd dat verzoeker
reeds jaren in België verblijft, hij hier werkt en volledig is geïntegreerd in de Belgische samenleving. Dat de
overheid ten onrechte geen enkele rekening heeft gehouden met het recht op een privéleven van verzoeker.

Gelet op alle bovenstaande feiten dient te worden besloten tot een onevenredige inmenging die niet
noodzakelijk is in een democratische samenleving.

8.5.2. Artikel 6, lid 1 EVRM (Recht op een eerlijk proces) bepaalt : "1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke
rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde
vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een
redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak
moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek
worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede
zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de
belangen van minderjarigen of de bescherming van het privéleven van procespartijen dit eisen of, in
die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld,
wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden."

Het recht op uitspraak in zijn zaak binnen een redelijke termijn heeft tot doel aan de onzekerheid omtrent de
rechtspositie van partij binnen een redelijke termijn een einde te maken zodat de rechtszekerheid kan worden
hersteld.

Sedert de bestreden beslissing dd. 09/05/2006, en het daaropvolgende verzoek tot herziening
bevindt verzoeker zich in een zeer precaire situatie. Hij beschikte gedurende meer dan drie jaar
over een maandelijks hernieuwbare bijlage 35. Hij diende zich elke maand te begeven naar het
gemeentebestuur. De termijn waarbinnen een definitieve uitspraak diende te gebeuren, is reeds
lang overschreden.

8.5.3. Artikel 13 EVRM (Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) bepaalt; "Een ieder wiens rechten en
vrijheden die in dit Verdrag zijn vernield, zijn geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk
rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan door personen in de
uitoefening van hun ambtelijke functie,"

Door de Dienst Vreemdelingenzaken wordt door de bestreden beslissing dan ook inbreuk gemaakt op

het artikel 6 EVRM, artikel 8 EVRM en artikel 13 EVRM.

In toepassing van het vijfde middel dient de bestreden beslissing tevens te worden vernietigd.(…)”

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat het niet duidelijk is hoeverre het
privé- en gezinsleven van de verzoekende partij is geschonden nu zij in haar vijfde middel
uitdrukkelijk aanhaalt dat zij niet kan verplicht worden bij haar echtgenote te blijven, dat
artikel 8 van het EVRM een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet niet in de weg
staat, dat de verzoekende partij geenszins aantoont een feitelijk gezin te vormen met een
Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België, noch toont zij aan dat het zeer moeilijk
is om een gezinsleven te hebben in het land van herkomst, dat de betrokken aangelegenheid
niet binnen het toepassingsgebied van artikel 6 van het Europees Verdrag ter bescherming
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van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden valt, aangezien voormeld artikel
6 slechts toepassing vindt bij het vaststellen van de burgerlijke rechten en verplichtingen van
eenieder, of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde
strafvordering, dat artikel 13 van het EVRM geen rechtstreekse werking heeft en bovendien
alleen maar kan geschonden worden indien een schending van een ander artikel van het
zelfde verdrag aangetoond wordt.

De verzoekende partij herhaalt in haar repliekmemorie hetgeen zij stelde in haar
verzoekschrift.

Waar de verzoekende partij een schending van artikel 6 van het EVRM aanvoert, wijst de
Raad er op dat beslissingen over de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de
verwijdering van vreemdelingen niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 6 van het
EVRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Maaouia c. Frankrijk (GC), nr.
39652/98, 5 oktober 2000, CEDH 2000-X; R.vSt., nr. 92.285, 16 januari 2001; J. VANDE
LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze commentaar,
Antwerpen Intersentia 2004, vol. I, 409) zodat deze bepaling niet dienstig kan worden
aangevoerd.

Om zich te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM dient de verzoekende partij te vallen
onder het toepassingsgebied van artikel 8, eerste lid 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, Gul 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 met
een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een
effectief beleefde gezinssituatie of een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en
zijn familie. De verzoekende partij is op 15 april 2008 uit de echt gescheiden van haar
Belgische echtgenote en stelt in haar verzoekschrift dat zij ‘niet (kan) verplicht worden om de

rest van (haar) leven bij (haar) echtgenote te blijven’. Bijgevolg maakt de verzoekende partij op
generlei wijze aannemelijk dat zij een feitelijke gezin vormt met een Belg of een vreemdeling
met legaal verblijf in België.

In zoverre de verzoekende partij stelt dat zij ‘reeds jaren in België verblijft, hier werkt en volledig is

geïntegreerd in de Belgische samenleving’, dient te worden opgemerkt dat de Raad van State
meermaals heeft geoordeeld dat gewone sociale relaties niet beschermd worden door artikel
8 van het EVRM (RvS 14 november 2005, nr. 151.290; RvS 15 februari 2005, nr.140.615).

Wat de aangevoerde schending van artikel 13 van het EVRM betreft, dient vastgesteld te
worden dat, gelet op de inhoud en het doel van de rechtsregel, deze bepaling niet dienstig
kan worden opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde Verdrag aan te duiden
waarvan de schending een effectief rechtsmiddel vereist. De verzoekende partij roept de
schending in van de artikelen 6 en 8 van het EVRM. Uit de bespreking hierboven blijkt dat de
aangevoerde schending van artikelen 6 en 8 van het EVRM niet kan worden aangenomen.
Bijgevolg maakt de verzoekende partij een schending van artikel 13 van het EVRM niet
aannemelijk.

Waar de verzoekende partij een schending van het algemeen rechtsbeginsel van de
behandeling binnen een redelijke termijn aanvoert, verwijst de Raad naar punt 2.1.5.

Het vijfde middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Enig artikel

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien maart tweeduizend en
negen door:

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS. Ch. BAMPS.


