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 nr. 40 908 van 26 maart 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 13 februari 2010 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid  van 6 januari 2010 tot 

beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoeker ter kennis 

gebracht op 15 januari 2010. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 maart 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 maart 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. CHALLOUK, die loco advocaat A. ACER verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE VYVER, die loco advocaat E. MATTERNE en N. LUCAS 

HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op X huwt verzoeker met een in België verblijfsgerechtigde vrouw. 

 

Op 26 november 2008 komt betrokkene met een visum naar België met het oog op gezinshereniging. 

 

Op 6 januari 2009 wordt verzoeker in het bezit gesteld van een F-kaart. 

 

Op 4 december 2009 blijkt dat er niet langer samenwoonst is tussen de echtgenoten. 
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Op 24 december 2009 wordt een samenwoonstcontrole uitgevoerd door de lokale politie. Uit het verslag 

blijkt dat verzoeker en zijn echtgenote niet meer samenwonen en dat de verzoeker beweert dat zijn 

echtgenote bij haar vriend woont. 

 

Op 6 januari 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing houdende de beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 21). Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt: 

 
“BEËINDIGING VAN HET VERBLIJFSRECHT MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 
 
In uitvoering van artikel 54 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gesteld 
aan het recht op verblijf van C., A., geboren te A. op (…)1981, van Turkse nationaliteit. 
 
Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. 
 
Reden van de beslissing : 
 
Art 42 quater, § 1, 4° van de wet van 15.12.1980 : er is geen gezamenlijke vestiging meer. 
Uit het verslag van de politie dd. 24.12.2009 blijkt dat de echtgenote van betrokkene niet meer bij hem 
woont. De echtgenote zou bij haar vriend wonen. Er is geen relatie meer tussen beide. 
Om deze reden wordt het verblijfsrecht van betrokkene ingetrokken.” 
 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert verzoeker het volgende aan: 

 

“Schending van de materiële motiveringsplicht, het algemeen rechtsbeginsel van de rechten van 
verdediging en van de beginselen van behoorlijk bestuur, met name de redelijkheid en de 
zorgvuldigheid: 
1. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere (administratieve) handeling gedragen moet worden 
door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en die kunnen worden gecontroleerd uit het 
administratief dossier (Zie onder meer: R.v.St. 25 maart 1994, arrest nr. 46.663; R.v.St. 28 juli 1992, 
arrest nr. 40.061; R.v.St. 3 juli 1998, arrest nr. 74.935). Deze materiële motiveringsplicht is van 
toepassing op elke administratieve beslissing, met dien verstande dat de motieven niet noodzakelijk in 
de beslissing zelf moeten worden opgenomen, maar wel kunnen blijken uit het administratief dossier. 
Immers, “Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van 
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna:de Raad) om haar beoordeling [...] 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 [...] is uitgegaan van de juiste feitelijke 
gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredeljkheid tot haar 
besluit is kunnen komen.” (R.v.V. 25 juli 2008, arrest nr. 14452). De beslissing van de DVZ is niet 
voldoende gemotiveerd aangezien zij als reden aangehaald: “Er is geen gezamenlijke vestiging meer. 
“Uit het verslag van de Politie dd. 24.12.2009 blijkt dat de echtgenote niet meer bij hem woont. De 
echtgenote zou bij haar vriend wonen. Er is geen relatie meer tussen beide. Om deze reden wordt het 
verblijfsrecht ingetrokken.” Hieruit blijk dat de DVZ kennelijk onredelijk en onvoorzichtig te werk is 
gegaan bij het nemen van de beslissing. Immers, bij de beoordeling van de relatie van verzoeker met 
zijn partner dient rekening te gehouden worden met een zo ruim mogelijk bewijsmateriaal. In het 
huwelijk kunnen partijen ruzies hebben waarna één van de echtgenoten voor een aantal dagen bij een 
familielid of vriend verblijft om de spanningen in de echtelijke woning weg te nemen. In negen op de tien 
gevallen is dit ook zo. Op het ogenblik van de controle door de politie was de echtgenote van verzoeker 
bij haar vriend gaan logeren omdat ze geruzied had met haar echtgenoot. Na een aantal dagen zou ze 
terug keren naar het adres van verzoeker. Het is onredelijk om te stellen dat er geen samenwoonst en 
relatie meer is omdat mevrouw een aantal dagen bij haar vriend logeert. Indien er geen relatie zou 
geweest, zou mevrouw KLER de procedure tot echtscheiding opgestart hebben. Aangezien er in casu 
helemaal geen sprake is van een echtscheiding en mevrouw KLER nog steeds verzoeker met verzoeker 
een relatie heeft, is het redelijkheidsbeginsel geschonden 
Uit art. 8 E.V.R.M., welke bepaling van openbare orde is en rechtstreeks toepassing vindt in hetintern 
Belgisch recht, volgt dat de overheid dient af te wegen of er evenredigheid bestaat tussen de motieven 
van de weigering van de vestiging en de door die beslissing veroorzaakte ontwrichting van het gezin van 
verzoeker. 
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Hieruit volgt, in acht genomen de motiveringsplicht die door art. 62 Vreemdelingenwet wordt opgelegd, 
dat uit de motieven zelf van de beslissing moet blijken of die afweging is geschied. 
- R.v.St. nr. 27.810, 9april 1987,Arr. R.v.St. 1987, z.p.; R.A.C.E. 1987, z.p.;, T.B.P. 1988 (verkort), 374; 
- R.v.St. nr. 26.932,25 september 1986, Pas. 1990, 1V, 16;, T.B.P. 1987 (verkort), 638; 
Bij het nemen van de bestreden beslissing werd geen afweging gemaakt tussen enerzijds de belangen 
van de overheid en de belangen van verzoeker en zijn echtgenote anderzijds. Deze motiveringsplicht 
heeft “drie onlosmakelijk met elkaar verbonden verplichtingen tot gevolg: 
1. motieven van de rechtshandeling moeten kenbaar zijn 
2. zij moeten beantwoorden aan de realiteit 
3. tenslotte moeten zij draagkrachtig zijn en deze beslissing effectief verantwoorden”: 
Deze verplichting houdt in dat de beslissing op grond waarvan de vestiging geweigerd is aan verzoeker 
niet alleen uitdrukkelijk gemotiveerd moet zijn, maar dat de motieven aangehaald in de bestreden 
beslissing ook afdoende moeten zijn. Bijgevolg moet de omvang van de motivering aangepast zijn aan 
het belang van de beslissing alsook dat de ingeroepen redenen van toepassing moeten zijn en de 
beslissing moeten verantwoorden. Er dient te worden vastgesteld dat zowel de formele als materiële 
motiveringsplicht schromelijk met de voeten werden getreden. De bestreden beslissing is niet afdoende 
gemotiveerd. De DVZ schendt tevens het K.B. van 7 mei 2008 evenals artikel 40bis van de 
Vreemdelingenwet. Om al deze redenen dient te worden vastgesteld dat de Dienst Vreemdelingenzaken 
kennelijk onzorgvuldig en kennelijk onredelijk is geweest in het nemen van de bestreden beslissing. 
Hierdoor schendt de DVZ de beginselen van redelijkheid en zorgvuldigheid. De bestreden beslissing 
dient hierom vernietigd te worden.” 
 

Verzoeker poneert dat de motiveringsplicht drie onlosmakelijk met elkaar verbonden verplichtingen 

inhoudt, met name dat de motieven van de rechtshandelingen kenbaar moeten zijn en dat zij moeten 

beantwoorden aan de realiteit en tenslotte moeten zij draagkrachtig zijn en de beslissing effectief 

verantwoorden. In wezen voert verzoeker aldus naast de schending van de materiële motiveringsplicht 

ook de schending van de formele motiveringsplicht aan. 

 

Tegelijk de schending van de formele én de materiële motiveringsplicht aanvoeren is niet mogelijk. Een 

gebrek aan deugdelijke formele motivering maakt het de betrokkene onmogelijk uit te maken of de 

materiële motiveringsplicht geschonden is. Omgekeerd betekent dit dan ook dat wanneer uit de 

bewoordingen van het verzoekschrift kan worden afgeleid dat in wezen een schending van de materiële 

motiveringsplicht wordt aangevoerd, de verzoeker van een schending van de formele motiveringsplicht 

geen schade heeft ondervonden (RvS 19 september 2001, nr. 98.937). 

 

Uit de bespreking van het middel blijkt duidelijk dat verzoeker kritiek heeft op de inhoud van de 

motivering zodat hij de schending van de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen niet 

dienstig kan inroepen. 

 

 

Waar verzoeker de schending van de materiële motivering aanvoert, merkt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna afgekort: de Raad) op dat het bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort 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 haar beoordeling 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 (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 6 januari 2009 in het bezit werd 

gesteld van een F-kaart omwille van zijn huwelijk met een in België verblijfsgerechtigde vreemdeling. 

Naar aanleiding van een melding dat verzoeker niet meer samenwoont met zijn echtgenote geeft de 

Dienst Vreemdelingenzaken op 7 december 2009 de instructie aan de burgemeester van Antwerpen om 

een uitgebreid relatieverslag te laten opstellen. Op 24 december 2009 wordt een samenwoonstcontrole 

uitgevoerd door de lokale politie. Verzoeker wordt alleen aangetroffen in zijn appartement en deelt aan 

de politie mee dat hij alleen woont want dat zijn echtgenote bij haar vriend inwoont. 

 

De bestreden beslissing is gebaseerd op artikel 42quater, §1, 4° van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna verkort De Vreemdelingenwet). 

 

Dit artikel luidt als volgt: 
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“§ 1. Er kan gedurende de eerste twee jaar van hun verblijf in de hoedanigheid van familielid van de 
burger van de Unie een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden van een burger 
van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn, door de minister of zijn gemachtigde in de volgende 
gevallen : 
(…) 
  4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of 
nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, 
eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer;” 
 

Aldus kan het verblijfsrecht beëindigd worden wanneer er geen gezamenlijke vestiging meer is. In casu 

woont de echtgenote van verzoeker, volgens zijn eigen verklaringen aan de lokale politie, bij haar vriend 

en woont hij alleen in het appartement zodat hij niet kan volhouden dat er nog een gezamenlijke 

vestiging is. Waar verzoeker in zijn inleidend verzoekschrift stelt dat er spanningen waren in hun relatie 

en dat zijn echtgenote voor een aantal dagen bij haar vriend logeert omdat ze ruzie hadden gemaakt en 

dat ze na een aantal dagen naar huis zou terugkeren, dient de Raad vast te stellen dat verzoeker zich 

beperkt tot een gratuite bewering die geen enkele steun vindt in het administratief dossier. Zo dit 

werkelijk het geval zou zijn, kon redelijkerwijze van verzoeker verwacht worden dat hij hiervan melding 

zou hebben gemaakt tijdens de controle door de politie. Verzoeker heeft hier niets over gezegd. Wel 

heeft hij uitdrukkelijk verklaard alleen te wonen. Het is dan ook niet kennelijk onredelijk van de 

verwerende partij om te beslissen tot de beëindiging van het verblijfsrecht op grond van het feit dat er 

geen gezamenlijke vestiging meer is. Het gegeven dat er nog geen echtscheidingsprocedure zou zijn 

opgestart, doet geen afbreuk aan het voormelde. Het verblijfsrecht kan worden beëindigd vanaf het 

ogenblik dat er redelijkerwijze wordt vastgesteld dat er geen gezamenlijke vestiging meer is zoals in 

casu het geval is. 

 

Waar verzoeker meent dat artikel 40bis van de vreemdelingenwet is geschonden dient er nogmaals op 

te worden gewezen dat de bestreden beslissing de beëindiging van het verblijfsrecht inhoudt en 

gebaseerd is op artikel 42 quater, §1, 4° van de Vreemdelingenwet en dus geen uitstaans heeft met 

artikel 40bis van de Vreemdelingenwet. Verzoeker kan de schending van artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet dan ook niet dienstig inroepen. 

 

In zoverre verzoeker het KB van 7 mei 2008 geschonden acht, dient te worden vastgesteld dat 

verzoeker nalaat aan te geven welk artikel van het voormelde KB hij geschonden acht. Het komt niet 

aan de Raad toe zelf te achterhalen welk artikel van het voormelde KB mogelijks geschonden zou 

kunnen zijn. Dit onderdeel van het middel is onontvankelijk. 

 

Voorts voert verzoeker ook nog de schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

  

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 
briefwisseling. 
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 
recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 
van ’s lands veiligheid, 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.” 
  

Het begrip ‘gezinsleven’ in voormeld artikel 8, 1
ste

 lid van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 

8, lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- 

of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996, 

22 EHRR 228, 29). De vreemdeling dient ten aanzien van het bestuur, 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 van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie. In casu blijkt dat verzoeker zelf heeft 

verklaart dat hij alleen woont en dat zijn echtgenote bij haar vriend inwoont. Aldus maakt verzoeker niet 

aannemelijk dat er sprake is van een effectief beleefde gezinssituatie. Verzoeker valt bijgevolg niet 
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onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM zodat de verwerende partij niet diende over te 

gaan tot een belangenafweging. Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

Waar verzoeker meent dat het bestuur het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden heeft, wijst de Raad 

erop dat dit beginsel inhoudt dat de gemachtigde van de staatssecretaris zijn beslissing zorgvuldig dient 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Verzoeker maakt niet aannemelijk zoals 

blijkt uit wat voorafgaat, dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van de bestreden 

beslissing niet uitging van een correcte feitenvinding of dat laatstgenoemde onzorgvuldig was bij de 

voorbereiding van de beslissing. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel merkt de Raad op dat het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toestaat het oordeel van het bestuur over te doen maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). Verzoeker toont niet aan dat de feitelijke vaststellingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris niet correct zijn noch dat de gevolgtrekkingen die deze hieruit afleidt, kennelijk 

onredelijk zijn. Minstens valt de kritiek samen met de kritiek die geuit werd bij de schending van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

Wat de schending van de rechten van verdediging betreft, stelt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen dat de rechten van verdediging enkel van toepassing zijn op jurisdictionele 

beroepen en in administratiefrechtelijke beroepen op tuchtzaken (RvS 4 maart 2004, nr. 128.733; RvS 

27 oktober 2003, nr.124.709; RvS 24 oktober 2003, nr.124.643). Bijgevolg zijn ze niet van toepassing op 

administratieve beslissingen die werden genomen in het kader van de Vreemdelingenwet daargelaten 

de vraag of dit beginsel wel op ontvankelijke wijze is aangevoerd door verzoeker. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

In een tweede middel voert verzoeker aan wat volgt: 

 

“Schending van artikel 42quater, §1 van de Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980. 
Dit artikel stelt: 
§ 1. Er kan gedurende de eerste tweejaar van hun verblijf in de hoedanigheid van familielid van de 
burger van de Unie een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden van een burger 
van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn, door de minister of zijn gemachtigde in de volgende 
gevallen: 
l°er wordt op basis van artikel 42bis, § 1, een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de  
Unie die zij begeleid of vervoegd hebben; 
2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk; 
3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt; 
4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of 
nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, §2, 
eerste lid, 10 of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer; 
5° de familieleden van een burger van de Unie, bedoeld in artikel 40, §4, eerste lid, 2° of 3°, vormen een 
onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 
In de loop van het derde jaar van hun verblijf als familielid van de burger van de Unie, vermeld in artikel 
40, § 4, eerste lid, 10 en 2°, volstaat de motivering, gebaseerd op een in het eerste lid bedoeld element, 
enkel indien zij aangevuld wordt met elementen die wijzen op een schijnsituatie. Hetzelfde geldt 
voorfamilieleden van de burger van de Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 3°, in de loop van het 
derde tot het vijfde jaar van hun verblijf 
§ 2. De in § 1, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen zijn niet van toepassing op kinderen van de burger 
van de Unie die in het Rijk verblijven en aan een onderwijsinstelling zijn ingeschreven alsmede op de 
ouder die de bewaring heeft van de kinderen, dit tot hun studie voltooid is. 
§ 3. Het in §1, eerste lid, 3°, bedoelde geval is niet van toepassing op de familieleden die ten minste één 
jaar in het Rijk verbleven hebben in de hoedanigheid van een familielid van de burger van de Unie, en 
voorzover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun 
familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen zoals bedoeld in artikel 40, § 4, tweede 
lid, om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het 
Rijk en te beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico’s in België dekt, of lid te zijn van 
een in het Rijk gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet. 
§ 4. Onder voorbehoud van het bepaalde in §5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 
toepassing indien: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

1° hetzij het huwelijk het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang van de 
gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of bij de beëindiging van het 
geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar heeft geduurd, waarvan 
minstens één jaar in het Rijk; 
2° hetzij het recht van bewaring van de kinderen van de burger van de Unie, die in het Rijk verblijven, bij 
overeenkomst tussen de echtgenoten of de partners, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid 1° of 2°, 
dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner die geen burger van de 
Unie is; 
3° hetzij het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of 
partners als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is 
toegewezen aan de echtgenoot of partner:, bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1°en 2°, die geen 
burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van bewaring moet uitgeoefend worden 
in het Rijk en dit zolang het nodig is; 
4° hetzij bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid tijdens het 
huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 10 en 2°, het 
slachtoffer is geweest van huiselijk geweld; 
en voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zich zelf en hun 
familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in artikel 40, § 4, tweede lid, om 
te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en 
beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico in België dekt, of lid zijn van een in het Rijk 
gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet. 
§ 5. De minister of zijn gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden 
voor de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan. 
Verzoeker verblijft sedert eind 2008 in België en heeft al zijn hebben en houden verkocht in Turkije om 
in België een nieuw leven te beginnen. Gedurende zijn verblijf heeft hij steeds gewerkt en zal hij ook 
blijven werken zolang hij een verblijfsrecht heeft. Op dit ogenblik werkt verzoeker als ober in een café-
restaurant met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. (Stuk 3) Het is verzoeker tevens 
onmogelijk terug te keren naar zijn land van herkomst, Turkije, waarmede hij immers geen enkele 
binding of relatie meer onderhoudt sinds 2008.” 
 

Verzoeker heeft een verblijfsrecht verkregen op basis van artikel 40bis van Vreemdelingenwet als 

echtgenoot van een burger van Unie. Artikel 42quater, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt 

dat gedurende de eerste twee jaar van het verblijf in de hoedanigheid van familielid van de burger van 

de Unie een einde kan worden gesteld aan het verblijfsrecht van dit familielid die zelf geen burger van 

de Unie is, in verschillende gevallen. Punt 4° van dit artikel luidt als volgt: 

  

“4° het huwelijk met de burger van de unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of 
nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap (…) wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke 
vestiging meer;” 

  

In deze volstaat het te verwijzen naar de bespreking van het eerste middel waaruit blijkt dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris in alle redelijkheid en met inachtneming van alle stukken van het 

dossier tot de vaststelling is gekomen dat er geen gezamenlijke vestiging meer is. Een schending van 

artikel 42quater, §1 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

Verzoeker verwijst naar de uitzonderingsbepalingen zoals opgenomen in artikel 42quater, §4, 4° van de 

Vreemdelingenwet en stelt dat hij steeds gewerkt heeft en geen enkele binding meer heeft met Turkije. 

Artikel 42quater, § 4, 4° van de Vreemdelingenwet bepaalt dat er geen einde zal worden gemaakt aan 

het verblijfsrecht wanneer een bijzonder schrijnende situatie dit rechtvaardigt zoals bv. indien het 

familielid tijdens het huwelijk het slachtoffer is geworden van huiselijk geweld EN voor zover de 

betrokkene aantoont werknemer of zelfstandige te zijn of over voldoende bestaansmiddelen te 

beschikken zodat hij niet ten laste valt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk EN voor zover hij 

beschikt over een ziektekostenverzekering. Er dient evenwel te worden vastgesteld dat verzoeker niet 

aantoont dat er sprake is van een bijzonder schrijnende situatie welk een toepassing van de 

uitzonderingsbepaling rechtvaardigt. Evenmin toont verzoeker aan dat hij over een 

ziektekostenverzekering beschikt. Bovendien poneert verzoeker dat hij steeds gewerkt heeft doch zulks 

blijkt niet uit de stukken van het administratief dossier. Zelfs indien wordt aangenomen dat hij steeds 

heeft gewerkt, dient te worden vastgesteld dat verzoeker niet aantoont zoals reeds voormeld, dat er 

sprake is van een bijzonder schrijnende situatie en het beschikken over een ziektekostenverzekering. 

Bijgevolg toont verzoeker niet aan dat de verwerende partij toepassing had moeten maken van artikel 
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42quater, §4, 4° van de Vreemdelingenwet. Verzoekers argument dat hij steeds gewerkt heeft en geen 

binding meer heeft met Turkije doet hier geen afbreuk aan. 

 

 Het tweede middel is ongegrond.  

 

In een derde middel voert verzoeker het volgende aan: 

 

“Schending van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet dd.15.12.1980.  
In haar arrest van 24.4.1995 heeft de Raad van State gepreciseerd dat indien het zich 
gemeenschappelijk vestigen niet noodzakelijk een affectieve 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. Verzoeker en diens 
echtgenote wonen samen hebben nog steeds een relatie, zodat er helemaal geen sprake kan van een 
relatiebreuk.” 
 

Waar verzoeker de schending van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet aanvoert, merkt de Raad op 

dat verzoeker zich niet dienstig kan beroepen op artikel 40bis van de Vreemdelingenwet daar de 

bestreden beslissing geen weigering van verblijf betreft maar wel een beëindiging van een reeds 

verworven verblijfsrecht op grond van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet. 

 

Het derde middel faalt naar recht. 

 

In een vierde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

 

Ter adstruering van zijn middel zet verzoeker uiteen wat volgt: 

 

“Artikel 8 EVRM: Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis” 
Artikel 8, 2° EVRM beperkt de macht van de staat en stelt dat: “Geen inmenging van enig openbaar 
gezag is toegestaan m,b.t. de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien in 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 gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  
Dit betekent dat inmenging gerechtvaardigd is en geen inbreuk maakt op artikel 8,1° EVRM in zover zij 
bij de wet voorzien is in het belang van een aantal opgesomde oogmerken nodig in een democratische 
samenleving. In casu is evenwel niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8,2° EVRM. De rechten 
op huwelijk en op eerbied voor het privaatleven zijn fundamenteel. Ze kunnen slechts worden aangetast 
met het oog op beperkend door de E.V.R.M. opgesomde doeleinden. Elke aantasting van deze rechten 
doet een vermoeden van ernstig nadeel rijzen. 
- R.v.St. nr. 81.725, 8 juli 1999 http://www.raadvst-consetat.be (4 februari 2001); A.P.M. 1999 
(samenvatting), 128; 
De bedoeling van de verwerende partij ligt hierin verzoeker de erkenning van om het even welk 
verblijfsrecht te weigeren. De wil om het even welk verblijfsrecht te weigeren aan de verzoeker vormt 
een inmenging in zijn privé-leven die niet verenigbaar is met art. 8.2 E.V.R.M. De handhaving van de 
bestreden beslissing zou een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel teweegbrengen gezien het ertoe 
zou leiden om gescheiden te leven van zijn echtgenote en onevenredige schade zou toebrengen aan 
zijn gezinsleven. 
- R.v.St. nr. 79.295, 16 maart 1999 http://www.raadvst-consetat.be (7 januari 2000); A.P.M. 1999 
(samenvatting), 64; , Rev. dr. étr. 1999, 258, noot -;, T. Vreemd. 1998, 329; 
Verzoeker betwist niet dat artikel 40 e.v. van de Vreemdelingenwet tot doel heeft een wettelijk kader te 
scheppen binnen hetwelk het in artikel 8 EVRM vervatte recht kan worden uitgeoefend. Het huwelijk is 
erkend door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Met andere woorden nu verzoeker duidelijk heeft 
aangetoond onder het toepassingsgebied van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet te vallen, meent 
verzoeker dan ook dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van artikel 8 EVRM. Voor zover, 
per impossibile, zou geoordeeld worden dat verzoekster zich niet kan beroepen op de bescherming van 
bescherming geboden aan zijn echtgenote. Ook zij is gerechtigd op normale wijze haar gezinsleven te 
kunnen uitoefenen hier in België met haar man. Mevrouw K. is hier gevestigd met al haar belangen. Er 
kan van haar niet vereist worden dat zij zich zou vestigen in Turkije.” 
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De Raad verwijst integraal naar de bespreking van het eerste middel waaruit gebleken is dat verzoeker 

niet onder het toepassingsgebied valt van artikel 8 van het EVRM. Verzoekers argumentatie aangaande 

het tweede lid van artikel 8 van het EVRM is dan ook niet dienstig. Waar verzoeker stelt dat artikel 8 van 

het EVRM ook bescherming biedt aan zijn echtgenote en dat zij gerechtigd is om haar gezinsleven hier 

in België te kunnen uitoefenen, kan verzoeker niet worden gevolgd. Vooreerst is de bestreden beslissing 

geenszins gericht tegen zijn echtgenote en kan dus ook niet ingezien worden hoe de situatie van zijn 

echtgenote de wettigheid van de bestreden beslissing zou kunnen aantasten. Ten overvloede toont 

verzoeker op geen enkele wijze aan dat zijn echtgenote haar gezinsleven in België niet verder zou 

kunnen uitoefenen. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt trouwens dat zo er sprake is van 

een gezinsleven voor zijn echtgenote, het duidelijk is dat het niet gaat over het gezinsleven met 

verzoeker doch wel met haar vriend bij wie ze inwoont. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Het vierde middel is ongegrond. 

 

In een vijfde middel voert verzoeker de schending aan van het redelijkheidsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel of proportionaliteitsbeginsel. 

 

Ter adstruering van zijn middel zet verzoeker uiteen wat volgt: 

 

“Schending van het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel of proportionaliteitsbeginsel. 
Uit art. 8 E.V.R.M., welke bepaling van openbare orde is en rechtstreeks toepassing vindt in het intern 
Belgisch recht, volgt dat de overheid dient af te wegen of er evenredigheid bestaat tussen de motieven 
van de weigering van de vestiging en de door die beslissing veroorzaakte ontwrichting van het gezin van 
verzoekster. Hieruit volgt, in acht genomen de motiveringsplicht die door art. 62 Vreemdelingenwet 
wordt opgelegd, dat uit de motieven zelf van de beslissing moet blijken of die afweging is geschied. 
- R.v.St. nr. 27.810,9 april 1987, Arr. R.v.St. 1987, z.p.; R.A.C.E. 1987, z.p.;, T.B.P. 1988(verkort), 374; 
- R.v.St. nr. 26.932,25 september 1986, Pas. 1990,1V, 16;, T.B.P. 1987 (verkort), 638; 
Bij het nemen van de bestreden beslissing werd geen afweging gemaakt tussen enerzijds de belangen 
van de overheid en de belangen van verzoeker en zijn echtgenote anderzijds. De handhaving van de 
bestreden beslissing brengt tevens noodzakelijkerwijze met zich mee dat mevrouw K. genoodzaakt zou 
zijn het Belgisch grondgebied te verlaten om haar echtgenoot in het buitenland te vervoegen.” 
 

Vooreerst verwijst de Raad integraal naar de bespreking van het eerste en het vierde middel. 

 

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

toe het oordeel van het bestuur over te doen maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen 

alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520).  

 

Uit de bespreking van het eerste middel is reeds gebleken dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

in alle redelijkheid tot de vaststelling is gekomen dat er geen gezamenlijke vestiging meer is en een 

correcte toepassing heeft gemaakt van artikel 42 quater van de Vreemdelingenwet. 

 

Waar verzoeker een schending van het proportionaliteits- en redelijkheidsbeginsel afleidt uit het feit dat 

uit de motivering van de bestreden beslissing niet blijkt dat er een belangenafweging is gebeurd met 

betrekking tot het gezinsleven zoals beschermd door artikel 8 van het EVRM, volstaat het te herhalen 

dat uit de bespreking van het eerste en het vierde middel blijkt dat verzoeker niet onder het 

toepassingsgebied valt van artikel 8 van het EVRM zodat de verwerende partij geen belangenafweging 

diende op te nemen in de motivering van de bestreden beslissing. 

 

Het vijfde middel is ongegrond. 

  

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig maart tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


