
 

RvV X - Pagina 1 van 13 

nr. 44 425 van 31 mei 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 Iraanse nationaliteit te zijn, op 17 maart 2010 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 3 december 2009 tot beëindiging van het verblijfsrecht 

met bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 15 februari 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 april 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 mei 2010. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. WALLEYN, die loco advocaat M. HADIEL HOLAIL verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaten 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 treedt verzoekster van Iraanse nationaliteit via volmacht in het huwelijk in Iran met de heer X, een 

Belgische onderdaan. 

 

Op 14 december 2008 dient verzoekster een visumaanvraag in bij de Belgische ambassade te Teheran 

in Iran. 

 

Op 20 maart 2009 wordt verzoekster in het bezit gesteld van een verblijfsrecht via een visum, type D, op 

grond van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoekster verklaart op 12 april 2009 het Rijk te zijn binnengekomen. 
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Op 20 juni 2009 dient verzoeksters echtgenoot een aangifte van een schijnhuwelijk in bij de lokale 

politie. 

 

Op 31 oktober 2009 stelt de lokale politie een negatief woonstverslag op. 

 

Op 3 december 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt. 

 

“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 P., M., geboren te (…) op (…), van Iraanse nationaliteit. 

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

Reden van de beslissing: 

Volgens artikel 42quater, §1, 2° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van 15.12.1980: uit het 

verslag van de politie blijkt dat betrokkene niet aan te treffen is op het adres. De politie voerde controles 

uit op 28/10/2009 om 18u50, 29/10/2009 om 19u30, 03/11/2009 om 15u00, 04/11/2009 om 14u45 en op 

04/11/2009 om 20u10. 

Uit de verklaring van de echtgenoot dd 20/06/2009 blijkt het volgende: “op 13/11/2008 huwde ik via 

volmacht in mijn geboorteplaats Ahwaz te Iran met M.P. Ik leerde haar kennen via een vriend van mij, 

M.M.T. uit Gent, die een neef is van haar. Hij is de zoon van de tante van mijn vrouw. Via internet heb ik 

met mijn vrouw contact gekregen. Gezien ik in Iran politiek vluchteling ben was het me niet mogelijk 

haar daar te bezoeken en was het nodig iemand met volmacht mijn huwelijksdocumenten te laten 

tekenen, in dit geval mijn moeder. Het is dus inderdaad zo dat ik van mijn vrouw weinig wist en enkel 

haar tante en neef kende. Ik zag haar wel via webcam en onze contacten via internet en telefoon waren 

er sedert september 2008. Mijn moeder is in Iran met haar familie gaan praten om het huwelijk te 

regelen. Mijn vrouw is dan half april 2009 naar België gekomen. Ik ben har gaan afhalen in Keulen. Zij 

stond  erop de eerste week door te brengen bij haar tante in Gent. Na die week is ze dan bij mij komen 

wonen doch wekelijks ging ze telkens voor een paar dagen naar haar tante op bezoek. Ze had me 

gevraagd om alles in orde te brengen voor haar Belgische documenten. Tot nu toe heeft ze geen 

officiële documenten. Haar visum verloopt ongeveer over een maand. Vorige dinsdag is mijn vrouw 

definitief ingetrokken bij haar tante. Inmiddels is haar moeder T.T. °04/09/1966 ook reeds overgekomen 

uit Iran en die heeft de bedoeling hier asiel aan te vragen. Sedert dat zij in België is hebben wij geen 

enkele vorm van relatie gehad. Ik heb voor haar alles gekocht – ze is hier aangekomen met quasi niets 

– doch kreeg snel de indruk dat haar bedoelingen anders waren. Ik ben ervan overtuigd dat zij wacht op 

Belgische documenten met als doel daarmee elders in Europa te gaan wonen. Ik weet met zekerheid 

dat ze momenteel verblijf in Gent, bij haar tante N. 306 en/of bij haar neef K. 8. Ik weet dat ik in deze 

door haar en haar familie misbruikt ben en dat haar enige doel was legaal naar België te kunnen komen. 

Uit het schrijven van de procureur des Konings De heer S.V. blijkt dat de betrokkenen in Gent verblijven. 

Uit het procesverbaal dd 13/08/2009 blijkt dat de echtgenoot aangifte gedaan heeft van een 

schijnhuwelijk en dat zijn echtgenote teruggekeerd was. 

Op 31/10/2009 meldt de politie dat betrokkenen niet meer aan te treffen zijn. De brievenbus zit vol. Het 

gebouw is gekend als een “duivenkot”. 

Om deze redenen wordt het verblijfsrecht van betrokkene ingetrokken.” 

 

Op 20 februari 2010 trekt verzoeksters echtgenoot zijn aangifte van schijnhuwelijk is en verklaart aan de 

lokale politie dat zij opnieuw een koppel vormen. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert verzoekster het volgende aan. 

 

“EERSTE MIDDEL: Schending van de motiveringsverplichting van artikel 62 vreemdelingenwet. 

Schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen. Schending van 8 EVRM. Schending van art. 42 quater van de Vreemdelingenwet. 
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De teksten 

Artikel 62, 1ste lid van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 schrijft voor dat de administratieve 

beslissingen met redenen omkleed worden. 

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

bestuurshandelingen  bepaalt dat de opgelegde  motivering  in de akte de  juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die ten grondslag liggen aan die beslissing, en dat de gegeven 

motivering afdoende dient te zijn. 

Artikel 42 quater § 1 Vr. W. luidt als volgt: 

§ 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 : 

1 ° 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, 1 ° 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, 1 ° 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 voor familieleden 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. Aan de motiveringsplicht is in casu geenszins 

voldaan. 

Artikel 8 EVRM: 

Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven 

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning 

en zijn correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan 

voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het 

belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, 

het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of 

de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Argumentatie In hoofdorde De eerste paragraaf van de bestreden beslissing luidt als volgt: 

"Volgens Art 42 quater, §1,2° van de wet van 15.12.1980 : uit het verslag van de politie blijkt dat 

betrokkene niet aan te treffen is op het adres. De politie voerde controles uit op 28/10/2009 om 18u50, 

29/10/2009 om 1 9u30, 03/11/2009 om 1 5u00, 04/11/2009 om 14u45 en op 04/1 1/2009 om 20ul0." 

De paragraaf van artikel 42 quater Vr. W. in de bestreden beslissing wordt aangehaald luidt als volgt: 

"2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk;" 

Dit klopt niet in casu. Verzoeksters echtgenoot verblijft ononderbroken in het rijk minstens sinds de 

komst van zijn echtgenote. 

De motivering is foutief en de beslissing dient daarom nietig te worden verklaard.  

Ondergeschikt 

Voor zover artikel 42 quater §1, 2° Vr. W. toch beschouwd worden als correcte rechtsgrond dan nog zou 

er sprake zijn van een schending van de motiveringsverplichting. 

In de motivering van de bestreden beslissing blijkt niet dat verzoekster en haar echtgenote niet langer 

zouden samenwonen. Wat blijkt is dat verzoekster en haar echtgenoot, samen, weinig thuis blijken te 

zijn. Zoals geweten heeft het koppel familie wonen in Gent en gaan zij daar vaak heen. 

Bovendien is het zo dat verzoekster en haar man op 14.1 1.2009 zelfs nog een trouwfeest hebben 

gegeven om hun huwelijk te vieren met hun Belgische familieleden, vrienden en kennissen. In bijlage 

zijn foto's van dit feest terug te vinden, (stuk 2) Er is tevens een uitgebreide video-film van het feest ter 

beschikking. 

De bestreden beslissing wordt onder andere als volgt gemotiveerd: 

"Op 31/10/2009 meldt de politie dat betrokkenen niet meer aan te treffen zijn. De brievenbus zit vol. Het 

gebouw is gekend als een "duivenkot". 
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Verzoekster ontkent dat de brievenbus vol zou zitten. Zij ontving haar post op het adres waarop de 

woonstcontroles werd uitgevoerd in goede orde. (stuk 3) 

Feit dat verzoeksters echtgenoot een verklaring is gaan afleggen bij de politie over een onevenwicht in 

de relatie kadert in de aanpassingsmoeilijkheden aan het samenwonen, het huwelijk en de 

cultuurverschillen tussen Iran en België. 

Het is bovendien zo dat verzoeksters echtgenoot reeds lange tijd hun wijkagent, M. T., telefonisch 

probeerde te bereiken om te klacht in te trekken. Na maandenlang tevergeefs telefoneren is verzoeker 

naar het politiekantoor gegaan en heeft daar formeel zijn klacht ingetrokken, (stuk 4) 

Verzoekster en haar man zijn sinds kort verhuisd naar de J.straat 1 8/22, 2018 Antwerpen. Zij hebben 

een huurcontract op hun beide namen, (stuk 5) 

Het terugsturen van verzoekster zou een schending teweegbrengen van artikel 8 EVRM. 

De motivering van de beslissing is foutief en niet afdoende en dient derhalve nietig te worden verklaard.” 

 

2.1.2. In de nota repliceert verwerende partij dat het verblijfsrecht van verzoekster werd beëindigd 

omdat verzoekster noch haar man aan te treffen waren op het adres waar zij beweerden samen te 

wonen. Verwerende partij wijst erop dat de politie vijf woonstcontroles heeft uitgevoerd ter plaatse en dit 

gespreid van 28 oktober 2009 tot 4 november 2009. Daarnaast merkt verwerende partij op dat de politie 

op 31 oktober 2009 heeft gemeld dat verzoekster en haar echtgenoot niet meer aan te treffen zijn op het 

opgegeven adres, dat de brievenbus helemaal vol blijkt te zitten, dat dit op hun afwezigheid wijst, dat 

verzoeksters echtgenoot op 20 juni 2009 een klacht heeft ingediend wegens schijnhuwelijk en dat deze 

laatste ervan was overtuigd dat hij door verzoekster en haar familie is misleid met als enig doel legaal 

naar België te kunnen komen. Verwerende partij is van mening dat in casu terecht werd verwezen naar 

artikel 42quater, § 1, 2° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet). Bij citering 

van voornoemd wetsartikel stelt verwerende partij dat vermits de opeenvolgende woonstcontroles 

telkens negatief waren en noch verzoekster noch haar echtgenoot op het opgegeven adres werden 

aangetroffen, niet met zekerheid kon worden gesteld dat zij nog samenwoonden en ook niet of zij 

samenwoonden op het opgegeven adres. Verwerende partij wijst erop dat er geen zekerheid bestond 

over de aanwezigheid van verzoeksters echtgenoot in België en meent dat er terecht toepassing werd 

gemaakt van artikel 42quater, § 1, 2° van de Vreemdelingenwet. Verwerende partij herhaalt dat 

verzoekster en haar echtgenoot niet konden worden aangetroffen op het adres waarop zij keuze van 

woonplaats hebben gedaan. Volgens verwerende partij werd dan ook terecht een einde gesteld aan 

verzoeksters verblijfsrecht. Verder merkt verwerende partij op dat het feit dat de brievenbus, in 

tegenstelling tot wat de bestreden beslissing vermeldt, niet vol zou zitten, een feitenkwestie is. Uit de 

bestreden beslissing valt volgens verwerende partij af te leiden dat de brievenbus van verzoekster vol 

zat op 31 oktober 2009. Verwerende partij wijst erop dat verzoekster geen bewijs van het tegendeel 

heeft geleverd en het niet duidelijk is wanneer zij de brievenbus heeft leeggemaakt. Betreffende de 

klacht wegens schijnhuwelijk van verzoeksters echtgenoot, stelt verwerende partij dat het niet ter zake 

doet dat verzoeksters echtgenoot heeft geprobeerd deze klacht in te trekken. Verwerende partij duidt 

erop dat het verblijfsrecht van verzoekster werd ingetrokken na een reeks negatieve woonstcontroles 

waaruit bleek dat noch verzoekster noch haar echtgenoot op het opgegeven adres verbleven. 

Verwerende partij benadrukt dat het verblijfsrecht van verzoekster dus net werd ingetrokken als gevolg 

van een schijnhuwelijk. Verwerende partij meent dat de bestreden beslissing op afdoende wijze werd 

gemotiveerd en dit zowel in feite als in rechte. Bij verwijzing naar rechtspraak van de Raad van State en 

van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) duidt verwerende partij erop dat 

verzoekster de motieven van de bestreden beslissing schijnt te kennen vermits zij ze aanvecht in haar 

verzoekschrift. Verwerende partij is dienvolgens van mening dat aan de formele motiveringsplicht werd 

voldaan. In de mate waarin verzoekster van mening is dat de materiële motiveringsplicht met voeten 

werd getreden, duidt verwerende partij er bij verwijzing naar rechtspraak van de Raad van State op dat 

de Raad zich niet in de plaats kan stellen van de administratieve overheid. Betreffende de vermeende 

schending van artikel 8 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 15 

mei 1955 (hierna: EVRM) merkt verwerende partij op dat de noodzakelijk definitieve verwijdering van 

verzoekster van het grondgebied geen verboden inmenging vormt in de uitoefening van deze laatste 

van haar recht op privé- en gezinsleven in de zin van voornoemd verdragsartikel, dat het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens aanneemt dat uit artikel 8 van het EVRM niet kan worden afgeleid dat 

een vreemdeling een staat ertoe kan verplichten hem op zijn grindgebied te gedogen, dat het 

verwerende partij is toegelaten om wetsontduiking tegen te gaan en daartoe de nodige maatregelen te 
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nemen, dat reeds werd geoordeeld dat een mogelijke toepassing van artikel 8 van het EVRM de 

betrokken vreemdeling niet vrijstelt van het verkrijgen van de vereiste documenten om het Rijk binnen te 

komen en dat een tijdelijke verwijdering om reden dat hij niet in het bezit is van die documenten dan ook 

geenszins strijdig is met dit verdragsartikel en dat de bestreden beslissing inderdaad tot gevolg heeft dat 

verzoekster tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid er terug te keren nadat zij zich in het 

bezit heeft gesteld van de nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk. 

Verwerende partij is dan ook van mening dat artikel 8 van het EVRM niet wordt geschonden. 

 

2.1.3. In de repliekmemorie repliceert verzoekster het volgende: 

 

REPLIEK: 

Verwerende partij stelt het volgende in haar nota: 

"Vermits de opeenvolgende woonstcontroles telkens negatief waren, en noch verzoekster, noch haar 

man op het opgegeven adres werden aangetroffen, kon niet met zekerheid worden gesteld dat 

verzoekster en haar man nog samenwoonden en ook niet of zij samenwoonden op het door hen 

opgegeven adres. Er was geen zekerheid over de aanwezigheid van verzoeksters echtgenote in ons 

land. Vermits verzoekster en haar man niet konden worden aangetroffen op het adres waar zij keuze 

van woonplaats hebben gedaan, werd er terecht in toepassing van artikel 42 quater, §1, 2° van de 

Vreemdelingenwet d.d. 1 5 december 1 980 een einde gesteld aan het verblijfsrecht van verzoekster." 

Verzoekster wenst te benadrukken dat artikel 42 quater, § 1, 2° van de wet van 15.12.1980 luidt als 

volgt: 

"de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk;" 

Verwerende partij die in casu de bewering opwerpt als zou verzoeksters echtgenoot niet langer op het 

grondgebied verblijven, draagt de bewijslast in deze stelling - zoals het alomgekende adagium luidt: 

actor incumbit probatio. Verwerende partij vervult deze bewijslast geenszins. Er wordt op geen enkele 

wijze aangetoond dat verzoeksters echtgenoot zou vertrokken zijn uit het rijk. 

Opeenvolgende negatieve woonstcontroles bewijzen geenszins dat verzoeksters echtgenoot vertrokken 

zou zijn uit België. Verzoekster bewijst zelfs het tegendeel. Uit de voorgebrachte stukken van 2 tot 7 

blijkt duidelijk dat verzoekster en haar echtgenoot ononderbroken in het land verblijven minstens sinds 

de aankomst van verzoekster in België. 

Verzoeker meent dat verwerende partij het foutieve, minstens niet afdoende karakter van de motivering 

niet kan rechtzetten met de voorgebrachte nota. 

Verder stelt verwerende partij in haar nota het volgende: 

"Dat de brievenbus, in tegenstelling tot wat de beslissing aangeeft, niet vol zou zitten is een 

feitenkwestie . Uit de beslissing kan worden afgeleid dat de brievenbus van verzoekster op 31 oktober 

2009 vol zat. Verzoekster heeft geen bewijs van het tegendeel aangeleverd. Het is niet duidelijk 

wanneer zij de brievenbus heeft leeggemaakt. Dat verzoeksters echtgenoot geprobeerd heeft de 

ingediende klacht omtrent het schijnhuwelijk in te trekken, doet in casu niet ter zake. Het verblijfsrecht 

werd immers beëindigd na een reeks van negatieve woonstcontroles waaruit bleek dat noch 

verzoekster noch haar man op het opgegeven adres verbleven. Het verblijfsrecht werd niet 

ingetrokken als gevolg van een schijnhuwelijk." 

Verzoekster stelt vast dat verwerende partij de stelling als zou verzoeksters echtgenote uit België zijn 

vertrokken wenst voor te brengen. 

Deze stelling wordt geenszins door verwerende partij gestaafd, daarenboven maakte verzoekende partij 

reeds stukken over waaruit blijkt dat verzoekster en haar echtgenote nog steeds in België verblijven 

meer bepaald in de j.straat te Antwerpen (stuk 5). Ook uit dit stuk blijkt dat verzoekster en haar 

echtgenoot nog steeds samenwonen. Dit blijkt bovendien ook uit stuk 3. Hieruit blijkt dat verzoekster 

haar post goed ontving op hun voormalige adres. Stuk 3 draagt een poststempel van 29.01.2010, 

hieruit blijkt dat verzoekster nog steeds verbleef op het adres waar de woonstcontroles gebeurden. 

Verzoeksters echtgenoot ontving ook verder zijn facturen van electrabel (stukken 6) en van telenet 

(stukken 7) gedurende oktober, november en december 2009 en januari 2010. 

Het is niet relevant te weten wanneer de brievenbus werd leeggemaakt. Het is wel relevant te weten dat 

deze werd leeggemaakt door verzoekster en haar echtgenoot aangezien dit aantoont dat zij niet 

vertrokken zijn uit het rijk. Wel integendeel, de stukken staven dat zij samenwoonden in de 

L.V.B.laan 69, 2600 Berchem en nog steeds samenwonen in de J.straat 18 bus 22, 2018 

Antwerpen. 

Verzoeker meent dat verwerende partij het foutieve, minstens niet afdoende karakter van de 

motivering niet kan rechtzetten met de voorgebrachte nota.” 
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Voor het overige volhardt verzoekster in wat werd uiteengezet in het initiële verzoekschrift. 

 

2.1.4. In hoofdzaak voert verzoekster met betrekking tot de vermeende schending van de formele 

motiveringsverplichting aan dat in de bestreden beslissing als juridische grondslag om de beslissing te 

onderbouwen wordt verwezen naar een foutief artikel van de Vreemdelingenwet, namelijk “artikel 

42quater, §1, 2° van de Vreemdelingenwet”. Verzoekster houdt voor dat de motivering van de bestreden 

beslissing niet overeenstemt met de werkelijkheid en dat haar echtgenoot ononderbroken in het Rijk 

verblijft, en dit minstens sinds de komst van verzoekster naar België. 

 

De Raad wijst er vooreerst op dat in de bestreden beslissing duidelijk het determinerend motief wordt 

aangegeven op grond waarvan de bestreden beslissing is genomen. In de motieven wordt vooreerst 

verwezen naar 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 (hierna: KB van 8 oktober 

1981). Dit artikel luidt als volgt: 

 

 “Indien de minister of zijn gemachtigde een einde stelt aan het verblijf in toepassing van de artikelen 

42bis, 42ter of 42quater van de wet, wordt de betrokkene hiervan kennis gegeven door afgifte van een 

document overeenkomstig het model van bijlage 21 met bevel om het grondgebied te verlaten. De 

verklaring van inschrijving of de verblijfskaarten van een familielid van een burger van de Unie wordt 

ingetrokken.” 

 

Vervolgens wordt in de bestreden beslissing verwezen naar artikel 42quater, § 1 van de 

Vreemdelingenwet. Er wordt benadrukt dat 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. Artikel 42quater, § 1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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: 

1° 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 (…) 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.” 

 

De Raad stelt vast dat, bij lezing van de bestreden beslissing, uit het geheel van de motieven van de 

bestreden beslissing duidelijk blijkt dat verzoeksters verblijfsrecht werd beëindigd omdat er geen 

gezamenlijke vestiging meer is. In de bestreden beslissing wordt immers naar de volgende 

vaststellingen verwezen: 

 

- Het verslag van de lokale politie van Antwerpen betreffende de verrichte woonstcontroles, waaruit blijkt 

dat de wijkagent op 28 en 29 oktober 2009 en op 3 en 4 november 2009 woonstcontrole heeft verricht 

op het opgegeven adres, zijnde L.v.B.laan 69 bus 3, 2600 Berchem, en dit op verschillende tijdstippen, 

doch dat niemand er kon worden aangetroffen.  

- De integrale verklaring van verzoeksters echtgenoot geacteerd door de lokale politie op 20 juni 2009 

waarbij verzoeksters echtgenoot aangifte doet van een schijnhuwelijk, alsmede het proces-verbaal van 

de lokale politie hieromtrent. Verzoeksters echtgenoot zet in zijn verklaring uitdrukkelijk uiteen dat 

verzoekster definitief is ingetrokken bij haar tante en geeft aan dat hij ervan overtuigd is door 

verzoekster en haar familie te zijn misbruikt met als enig doel legaal naar België te kunnen komen. 
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- Het navolgend proces-verbaal van de lokale politie van 31 oktober 2009 betreffende controle van 

samenwoonst, waaruit blijkt dat de wijkagent zich heeft aangeboden op het opgegeven adres, dat 

verzoekster en haar echtgenoot niet meer aan te treffen zijn, dat de brievenbus vol is en dat het gebouw 

bekend staat als een “duivenkot”. 

- Het schrijven van de procureur des konings, waarbij deze laatste aan de Dienst Vreemdelingenzaken 

ter kennis brengt dat betrokkenen in Gent verblijven. 

 

Het is uit het geheel van de motieven duidelijk dat artikel 42quater, § 1, eerste lid, 4° van de 

Vreemdelingenwet wordt bedoeld in plaats van artikel 42quater, § 1, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen tot doel heeft de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. De artikelen 2 

en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” 

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud verzoekster het genoemde 

inzicht verschaft en haar aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Uit het door 

verzoekster neergelegde verzoekschrift blijkt bovendien dat verzoekster zowel de feitelijke als de 

juridische overwegingen kent zodat het doel dat met het bestaan van de formele motiveringsverplichting 

beoogd wordt, is bereikt. 

 

In casu blijkt inderdaad dat een ander punt van het van toepassing zijnde wetsartikel werd vermeld. Uit 

het voorgaande volgt echter dat de tekst van artikel 54 van het KB van 8 oktober 1981 naar de artikelen 

42bis, 42ter en 42quater van de Vreemdelingenwet verwijst en dat kan worden gesteld dat verzoekster, 

samengenomen met het geheel van de motieven van de bestreden beslissing, kon weten waarom een 

einde werd gesteld aan haar verblijfsrecht. Bovendien wist verzoekster dat haar verblijf als echtgenote 

van een EU-burger tijdelijk werd toegestaan op basis van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Er dient opgemerkt te worden dat het vermelden van een ander punt van het eerste lid van het van 

toepassing zijnde wetsartikel verzoekster in casu heeft geschaad, nu zij met kennis van zaken een 

beroep heeft kunnen instellen. Verzoekster slaagt er niet in aan te tonen dat het opgeven van een ander 

punt van het van toepassing zijnde wetsartikel in de bestreden beslissing haar enig nadeel zou hebben 

berokkend (RvS 18 oktober 2004, nr. 136 166). 

 

Gezien uit het geheel van de motieven van de beslissing kan worden afgeleid dat punt 4° van artikel 

42quater, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet wordt bedoeld in plaats van punt 2° van dit artikel en 

gezien verzoekster niet aantoont dat deze verkeerde vermelding haar geschaad heeft, maakt de 

verwijzing naar een ander lid van het van toepassing zijnde artikel de motivering niet gebrekkig (RvS 1 

december 119, nr. 41 245; RvS 18 november 1993, nr. 44 948; RvS 12 juli 1994, nr. 48 539) 

 

Hieruit volgt dat verzoekster niet duidelijk maakt op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

De schending van de formele motiveringsverplichting kan in casu niet worden aangenomen. 

 

2.1.5. In ondergeschikte orde uit verzoekster kritiek op de motieven van de bestreden beslissing en 

voert zij de schending aan van de materiële motiveringsverplichting. 
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Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 
 

Verzoekster stelt dat uit de bestreden beslissing niet kan worden vastgesteld dat zij en haar echtgenoot 

niet langer zouden samenwonen. Verzoekster houdt voor dat slechts blijkt dat zij en haar echtgenoot 

samen weinig thuis blijken te zijn. Verzoekster benadrukt dat zij familie heeft in Gent en er vaak heen 

gaan. Tevens wijst verzoekster erop dat zij en haar echtgenoot op 14 november 2009 een 

huwelijksfeest hebben gegeven en voegt in bijlage bij het verzoekschrift foto’s van dit feest bij. Verder 

ontkent verzoekster dat de brievenbus vol zou zitten en stelt zij dat zij de post op het adres waar de 

woonstcontroles werden verricht goed heeft ontvangen. Verzoekster brengt hierbij in bijlage bij het 

verzoekschrift een kopie van de enveloppe van een schrijven van 29 januari 2010 bij die zij op het 

opgegeven adres heeft ontvangen. Betreffende de aangifte van schijnhuwelijk door verzoeksters 

echtgenoot van 26 juni 2009 houdt verzoekster voor dat dit kadert binnen de aanpassingsmoeilijkheden 

van het samenwonen, het huwelijk en de cultuurverschillen tussen Iran en België. Verzoekster wijst er 

tevens op dat haar echtgenoot voornoemde verklaring betreffende een schijnhuwelijk reeds formeel 

heeft ingetrokken en voegt hierbij in bijlage bij het verzoekschrift het proces verbaal van verhoor van 20 

februari 2010. Tenslotte geeft verzoekster nog te kennen dat zij en haar echtgenoot sinds kort zijn 

verhuisd naar de J.straat 18/22, 2018 Antwerpen en voegt in bijlage bij het verzoekschrift een 

huurcontract op hun beide namen toe, ondertekend op 1 februari 2010. 

 

De Raad merkt vooreerst op dat uit de samenvatting van verzoeksters kritiek op de motieven van de 

bestreden beslissing blijkt dat zij hoofdzakelijk een uitleg post factum geeft over de elementen die geleid 

hebben tot de beëindiging van haar verblijfsrecht. Deze uitleg post factum, de bijkomende 

verduidelijkingen, de loutere beweringen en ontkenningen, doen echter afbreuk aan het geheel van de 

motieven van de bestreden beslissing. Verwerende partij heeft op basis van het geheel van deze 

feitelijke omstandigheden en de vaststelling van de lokale politie in de politieverslagen en van de 

procureur des konings te Antwerpen in alle redelijkheid de beslissing genomen tot beëindiging van 

verzoeksters verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Waar verzoekster stelt dat uit de bestreden beslissing niet kan worden vastgesteld dat verzoekster en 

haar echtgenoot niet langer zouden samenwonen, dient opgemerkt te worden dat de Vreemdelingenwet 

in casu in artikel 42quater, § 1, eerste lid 4° uitdrukkelijk voorschrijft welke beslissing dient te worden 

genomen in het geval er geen gezamenlijke vestiging meer is. Nu uit de stukken van het administratief 

dossier, namelijk het politieverslag van 31 oktober 2009 waarin alle verrichte woonstcontroles worden 

gebundeld, duidelijk blijkt dat er geen sprake meer is van een gezamenlijke vestiging, volstaat het dat 

wordt verwezen naar deze omstandigheid.  

 

Waar verzoekster in het verzoekschrift poogt te verantwoorden waarom zij niet kon worden aangetroffen 

op het opgegeven adres en stelt dat uit de bestreden beslissing enkel blijkt dat zij en haar echtgenoot 

samen weinig thuis blijken te zijn en dat zij familie heeft in Gent en er veel heen gaat, dient opgemerkt te 

worden dat verzoekster zich hierbij beperkt tot een loutere bewering die zij geenszins met concrete 

elementen staaft. Hetzelfde geldt waar verzoekster ontkent dat de brievenbus vol zou zitten en waarbij 

zij aan de hand van een kopie van de enveloppe van een schrijven van 29 januari 2010 dat zij op het 

opgegeven adres heeft ontvangen en bijvoegt bij het verzoekschrift, poogt aan te tonen wel degelijk op 

het opgegeven adres te verblijven. Daarenboven duidt de Raad erop dat bijgevoegd stuk dateert van na 

de bestreden beslissing zodat verwerende partij niet ten kwade kan worden geduid geen rekening te 

hebben gehouden met of niet te hebben gemotiveerd aangaande deze omstandigheden en dit stuk, nu 

zij hiervan niet op de hoogte werd gesteld. 

 

De Raad merkt op dat indien verzoekster de inhoud van voormeld politieverslag, waarin alle verrichte 

woonstcontroles op het opgegeven adres worden gebundeld, wenst te betwisten, zij hiertoe een 

strafprocedure wegens valsheid in geschrifte dient op te starten. 

 

Waar verzoekster zich steunt op het feit dat zij en haar echtgenoot een huwelijksfeest hebben gegeven 

en waar zij hiervan foto’s bijbrengt in bijlage bij het verzoekschrift, dient opgemerkt te worden dat 
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verzoekster hierbij geen nieuwe gegevens aanbrengt aangaande het niet of niet meer voldoen aan de 

voorwaarden van artikel 42quater, § 1, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet en dit geen bijkomende 

informatie bevat waarover de gemachtigde van de staatssecretaris kon oordelen. Bijgevolg volstaat het 

hoofdmotief van de bestreden beslissing om deze beslissing te schragen. Verzoekster toont dienvolgens 

niet aan waarom in de bestreden beslissing hieromtrent diende te worden gemotiveerd noch toont zij 

aan dat waarom de vaststelling dat er geen gezamenlijk vestiging meer is, omwille van het 

huwelijksfeest, niet het uitgangspunt van de bestreden beslissing kan vormen. 

 

Waar verzoekster in het verzoekschrift benadrukt dat haar relatie is hersteld, dat haar echtgenoot zijn 

verklaring betreffende een schijnhuwelijk van 20 juni 2009 heeft ingetrokken, dat zij en haar echtgenoot 

terug samenwonen en hierbij kritiek uit op de bestreden beslissing omdat de situatie, op basis waarvan 

de bestreden beslissing is genomen, niet beantwoordt aan de werkelijkheid, beklemtoont de Raad dat 

uit het voorgaande volgt dat de gemachtigde van de staatssecretaris op basis van de informatie 

waarvan hij kennis had op het moment van het nemen van de bestreden beslissing wettig kon besluiten 

op grond van artikel 42quater, § 1, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet dat er geen sprake meer was 

van een gezamenlijke vestiging en om aldus het verblijfsrecht van verzoekster te beëindigen. De 

echtgenoot van verzoekster gaf in zijn verklaring betreffende een schijnhuwelijk van 20 juni 2009, zoals 

integraal weergegeven in de bestreden beslissing en zoals deze zich bevindt in het administratief 

dossier, immers duidelijk te kennen dat verzoekster definitief was ingetrokken bij haar tante in Gent, dat 

zij sedert verzoekster in België is geen enkele vorm van relatie hebben gehad en dat het enige doel van 

verzoekster erin bestond op een legale manier naar België te kunnen komen. 

 

De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze te 

nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110 548 en vaste rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen). 

 

Waar verzoekster poogt aan te tonen dat zij en haar echtgenoot nog steeds samen wonen en waar zij er 

hierbij op duidt dat zij en haar echtgenoot sinds kort zijn verhuisd en zij in bijlage bij het verzoekschrift 

een huurcontract op hun beide namen bijbrengt, dient opgemerkt te worden dat dit huurcontract werd 

ondertekend op 1 februari 2010, en bijgevolg dateert van na de bestreden beslissing. Dienvolgens kan 

het verwerende partij niet ten kwade kan worden geduid geen rekening te hebben gehouden met of niet 

te hebben gemotiveerd aangaande deze omstandigheden en dit stuk, nu zij hiervan niet op de hoogte 

werd gesteld. Noch blijkt dat verzoekster verwerende partij voor het nemen van de bestreden beslissing 

in kennis heeft gesteld van deze adreswijziging zodat moet worden herhaald dat het verwerende partij 

niet ten kwade kan worden geduid hiermee geen rekening te hebben gehouden of dienaangaande niet 

te hebben gemotiveerd. De omstandigheid dat verzoekster in het middel poogt te verantwoorden 

waarom zij niet meer op het opgegeven adres kan worden aangetroffen, doet hieraan geen afbreuk. 

Verzoekster kan deze omstandigheden ter verantwoording van het feit dat zij niet meer kan worden 

aangetroffen op het opgegeven adres bijgevolg niet voor het eerst inroepen in de procedure voor de 

Raad. 

 

De Raad merkt op dat indien verzoekster ervan overtuigd is te voldoen aan de voorwaarden tot het 

verkrijgen van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, zij steeds een nieuwe 

aanvraag kan indienen. 

 

Waar verzoekster hierbij tevens aan de Raad lijkt te vragen om een nieuwe beoordeling van haar 

verblijfssituatie te maken, moet worden benadrukt dat de Raad als annulatierechter enkel een 

wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (Wetsontwerp tot hervorming van de 

Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van 

Toelichting, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Het feit dat verzoekster het niet eens is met 

de beoordeling van verwerende partij maakt op zich geen middel tot vernietiging van de bestreden 

beslissing uit. 

 

In het kader van huidige bestreden beslissing worden de feitelijke en juridische motieven erin 

weergegeven en kon de gemachtigde van de staatssecretaris geen motieven opnemen inzake de door 

verzoekster achteraf naar voor gebrachte omstandigheden. 
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De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

2.1.6. Waar verzoekster nog aanvoert dat het feit dat zij wordt teruggestuurd een schending zou 

teweegbrengen van artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens 

en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet 

van 13 mei 1955 (hierna: EVRM)  merkt de Raad het volgende op. 

 

Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt als 

volgt: 

 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

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 het voormeld artikel 8, eerste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. Uit de gegevens van het dossier 

blijkt dat er getwijfeld kan worden aan het feit of verzoekster en haar echtgenoot beschouwd kunnen 

worden als een gezin. In de mate waarin verzoekster zou doelen op het feit dat zij en haar partner weer 

samenleven, wordt het volgende opgemerkt.  

 

Wat de eerste voorwaarde van artikel 8, tweede lid van het EVRM betreft, dient te worden opgemerkt 

dat de “inmenging van het openbaar gezag” inderdaad bij de wet is voorzien, met name in de 

Vreemdelingenwet. Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer te worden vastgesteld dat deze 

inmenging in casu minstens één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen 

nastreeft: de handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid is immers een middel ter 

vrijwaring van ‘s lands openbare orde. Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als uitgangspunt dat 

het volgens een vaststaand principe van internationaal recht aan de Verdragsluitende Staten toekomt de 

openbare orde te verzekeren door, meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet-

onderdanen te regelen. Hierbij dient echter te worden nagegaan of bij het uitvaardigen van de bestreden 

beslissing een juist evenwicht werd geëerbiedigd tussen de belangen van de verzoekster in het kader 

van de eerbied voor haar privé- en gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische staat in het 

kader van de bescherming van de openbare orde anderzijds. 

 

Verzoekster betwist in het middel niet dat de inmenging is voorzien bij wet en wordt gerechtvaardigd 

door één of meerdere van de belangen vermeld in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. 

Verzoekster laat na in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de wetgeving 

een disproportionele inmenging in haar familiaal of privéleven zou uitmaken en dat haar private 

belangen dienen te primeren op de door de verblijfsreglementering beschermde belangen (RvS 12 

januari 2005, nr. 139.107).  

 

De bestreden beslissing strekt er niet toe het gezinsleven van verzoekster te verhinderen of te 

bemoeilijken. De betreffende beslissing stelt enkel dat een einde wordt gesteld aan haar verblijfsrecht 

omdat verzoekster niet meer aan de wettelijke vereisten daartoe voldoet. De betreffende beslissing 

houdt dienvolgens geen absoluut verbod in voor verzoekster om het Belgische grondgebied binnen te 

komen en er te verblijven. De bestreden beslissing heeft evenmin tot gevolg dat verzoekster definitief 

van haar echtgenoot wordt gescheiden. Uit de bestreden beslissing vloeit enkel voort dat zij tijdelijk uit 

het land wordt verwijderd met de mogelijkheid om er terug te keren nadat zij zich in het bezit heeft 

gesteld van de documenten die vereist zijn om tot binnenkomst in het Rijk te worden toegelaten. In het 

licht van deze feitelijke en juridische situatie, en gelet op de ruime appreciatiebevoegdheid die artikel 8 

van het EVRM biedt aan de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, dient dan ook in alle 

redelijkheid te worden besloten dat de in casu vermeende inmenging in het familiaal en privéleven van 

verzoekster niet als onrechtmatig of disproportioneel kan worden beschouwd. De gemachtigde van de 

staatssecretaris heeft een correcte toepassing gemaakt van de terzake geldende wettelijke bepalingen.  
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Verzoekster maakt met haar betoog de schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk.  

 

Het eerste middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

2.2.1. In een tweede middel voert verzoekster het volgende aan. 

 

“TWEEDE MIDDEL: Schending van de hoorplicht op zich en in combinatie met het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel 

Het beginsel van behoorlijk bestuur de hoorplicht heeft tot doel dat de bestuurde zijn standpunt op 

nuttige wijze kan doen kennen en bovendien dat het bestuur het zorgvuldigheidsbeginsel respecteert 

door pas een beslissing te nemen na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van de 

relevante gegevens. (I. Opdebeek, op.cit. p. 235 e.v.). 

Het verhoor dient als basis zal voor verdere stappen binnen de administratieve procedure; daarom is 

het noodzakelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken kennis heeft van alle relevante informatie. Opdat 

het beginsel van behoorlijk bestuur de hoorplicht zou gerespecteerd worden dient het verhoor 

afgenomen te worden. 

Het beginsel van behoorlijk bestuur de hoorplicht is enkel van toepassing bij afwezigheid van een 

normatieve regeling van de hoorplicht. Het beginsel van behoorlijk bestuur de hoorplicht is van 

toepassing bij het nemen van beslissingen met individuele draagwijdte. De bestreden beslissing 

ressorteert gevolgen die een weerslag hebben op de rechtstoestand van verzoekster. De bestreden 

beslissing heeft derhalve een individuele draagwijdte. 

Het beginsel van behoorlijk bestuur de hoorplicht geldt bij het nemen van individuele 

bestuurshandelingen t.a.v. burgers, ambtenaren, mandatarissen en andere besturen. Verzoekster is 

burger. 

In onderhavig geval blijkt duidelijk dat de hoorplicht die bestaat in hoofde van gedaagde niet vervuld 

werd. 

Verzoekster had gehoord moeten worden alvorens haar de bestreden beslissing werd betekend. 

Verzoekster werd op geen enkel ogenblik gehoord omtrent haar concrete feitelijke persoonlijke situatie. 

Zij werd op geen enkel ogenblik in de mogelijkheid gesteld om te wijzen op haar persoonlijke concrete 

situatie. 

De hoorplicht werd geschonden en de bestreden beslissing dient hiervoor nietig te worden verklaard.” 

 

2.2.2. In de nota repliceert verwerende partij bij verwijzing naar rechtspraak van de Raad dat de 

hoorplicht niet van toepassing is op administratieve beslissingen die worden genomen in het kader 

van de Vreemdelingenwet. Bovendien stelt verwerende partij dat verzoekster geen enkele 

inspanning heeft gedaan om de Dienst vreemdelingenzaken te informeren over waar zij en haar 

echtgenoot verbleven in België. Verwerende partij merkt op dat verzoekster niet kon worden 

aangetroffen op het opgegeven adres zodat het ook onmogelijk was om met haar een gesprek aan 

te knopen. Verwerende partij meent dat verzoekster een schending van de zorgvuldigheidsplicht 

niet aannemelijk maakt. 

 

2.2.3. In de repliekmemorie repliceert verzoekster het volgende. 

 

“REPLIEK: 

Verwerende partij haar in haar nota volgende rechtspraak aan: 

Waar verzoeker stel t da t een beslissing op zorgvuldige wij ze dient genomen te worden, waarbij de 

evenredigheid dient gewaarborgd te blijven en verzoeker dient gehoord te worden, en waar hij stelt 

dat in weerwil daarvan de verweerder geen rekening heeft gehouden met de feitelijke 

omstandigheden wijst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen erop dat de hoorplicht niet van 

toepassing is op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van de 

Vreemdelingenwet (R. v. St. , nr. 117.575 van 26 maart 2003). fl (RVV, nr. 15.606, d.d. 4 september 

2008) 

Op basis hiervan stelt verwerende partij dat de hoorplicht niet van toepassing kan zijn op 

administratieve beslissing in het algemeen in het kader van de Vreemdelingenwet. 

Zowel de aangehaalde rechtspraak als de daarop gebaseerde stelling dienen grondig genuanceerd te 

worden. 

Er moet in de administratiefrechtelijke beslissingen een onderscheid worden gemaakt tussen de 

afwijzingen van de verzoeken en de beslissingen tot intrekking van een reeds verworven recht. 
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Wat betreft afwijzingen van verzoeken kan verzoekende partij verwerende partij volgen in de 

toepasselijkheid van hoger aangehaalde rechtspraak. 

Echter, voor wat betreft de tweede categorie beslissingen, wanneer van de burger een reeds 

verworven recht wordt afgenomen is de hoorplicht wel degelijk van toepassing ook al gaat het om een 

beslissing in de materie van het vreemdelingenrecht. 

Verzoekende partij meent dat zij wel degelijk heeft aangetoond dat de hoorplicht werd geschonden. 

Verwerende partij stelt verder in haar nota het volgende: 

"Bovendien is het zo dat verzoekster geen enkele inspanning heeft gedaan om de Dienst 

Vreemdelingenzaken te informeren over waar zij en haar man verbleven in ons land. Zij kon niet 

worden aangetroffen op het opgegeven adres, waardoor het ook onmogelijk was met haar een 

gesprek aan te knopen. Verzoekster heeft een schending van de zorgvuldigheidsplicht niet 

aannemelijk gemaakt." 

Verzoekende partij wenst hierop te repliceren dat de wijkagent een aantal woonstcontroles heeft 

uitgevoerd in een tijdspanne van acht opeenvolgende dagen - van 28 oktober tot 4 november. Op 

basis van deze bevinding stelt verwerende partij dat verzoeksters echtgenoot niet langer op het 

grondgebied zou verblijven. Dit is geenszins bewezen. 

Verzoekster heeft aan de hand van stukken 2, 3 en 5 aangetoond dat zij wel degelijk 

samenwoonden op het adres L.V.B.laan 69, 2600 Berchem en nu nog steeds samenwonen in de 

J.straat 18 bus 22, 2018 Antwerpen. 

Verzoekster brengt nu stukken 6, 7 en 8 voor waaruit tevens blijkt dat zij samen met haar 

echtgenoot ononderbroken in de L.V.B.laan 69, 2600 Berchem woonden tot wanneer zij begin 

februari 2010 verhuisden naar de J.straat 18 bus 22, 2018 Antwerpen. 

Verzoekster meent dat zij de schending van de zorgvuldigheidsplicht wel aannemelijk heeft gemaakt.” 

 

Voor het overige volhardt verzoekster in wat werd uiteengezet in het initiële verzoekschrift. 

 

2.2.4. De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een behoorlijk 

onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen (RvS 23 

februari 2004, nr.128.424). 

 

De hoorplicht, als de plicht in hoofde van de overheid om zich volledig in te lichten, kan enkel in het 

raam van de zorgvuldigheidsplicht vereist zijn. Het zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding houdt in dat 

het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens 

een beslissing mag nemen. Het horen betekent niet dat verzoekster mondeling diende te worden 

gehoord maar dat zij de mogelijkheid moet hebben gekregen om haar standpunt op een nuttige wijze 

naar voor te brengen. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de lokale politie zich verscheidene keren heeft 

aangeboden op het adres van verzoekster waarover zij beschikten. Mocht verzoekster aangetroffen 

geweest zijn, dan had zij haar visie van de feiten kunnen meedelen. Uit de stukken van het dossier blijkt 

dat hiertoe meerdere pogingen werden ondernomen. Aan verzoekster is dus wel degelijk de kans 

geboden om haar standpunt te kennen te geven. De omstandigheid dat zij nooit thuis aan te treffen was, 

kan het bestuur niet ten kwade worden geduid.  

 

Verder dient te worden gesteld dat bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door de 

betrokkene gevraagd voordeel te verlenen niet zijn onderworpen aan tegenspraak (RvS 15 februari 

2007, nr. 167.887; cf. ook I. Opdebeek, “De hoorplicht” in Beginselen van behoorlijk bestuur in 

Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2006, 247) zodat de uiteenzetting van verzoekster 

niet dienstig is.  

 

Verzoekster maakt in het licht van voormeld betoog niet duidelijk dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris de beslissing niet zorgvuldig heeft voorbereid en niet gestoeld heeft op een correcte 

feitenvinding. Verzoekster maakt dienvolgens een schending van de door haar aangehaalde bepaling 

geenszins aannemelijk. Verzoekster maakt bijgevolg niet aannemelijk dat het zorgvuldigheidsbeginsel of 

de hoorplicht, op zich en in combinatie met het zorgvuldigheidsbeginsel, zou geschonden zijn.  

 

2.2.5. In de mate waarin verzoekster hierbij de schending aanvoert van het rechtszekerheidsbeginsel en 

van het vertrouwensbeginsel, dient opgemerkt te worden dat verzoekster nalaat uiteen te zetten op 
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welke wijze zij deze beginselen geschonden acht zodat dit onderdeel van het middel als onontvankelijk 

dient te worden beschouwd. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de inhoud van het recht voorzienbaar en toegankelijk moet 

zijn zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien, op 

het tijdstip dat de handeling wordt verricht en dat de overheid daarvan niet zonder objectieve en 

redelijke verantwoording mag afwijken (RvS 22 maart 2004, nr. 129 541). 

 

Verzoekster komt in het verzoekschrift niet verder dan enkele vage beweringen omtrent de volgens 

verzoekster te vervullen hoorplicht. Hierbij stelt verzoekster immers niet welke verwachtingen gecreëerd 

werden door de administratie welke niet ingelost werden. Gezien verzoekster aldus verzuimt in concreto 

aan te tonen op welke wijze het rechtszekerheidsbeginsel werd geschonden, is het middel wat de 

schending van het rechtszekerheidsbeginsel betreft, onontvankelijk.  

 

Het vertrouwensbeginsel houdt onder meer in dat de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste 

gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of beloftes die de overheid in een concreet geval zou 

doen. 

 

Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de rechtmatige 

verwachtingen welke de burger uit het bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Dit houdt in dat de 

burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of 

beloften die de overheid in een concreet geval heeft gedaan (RvS 22 maart 2004, 129.541).  

 

Verzoekster toont niet met concrete gegevens aan in welk opzicht de bestreden beslissing een 

schending inhoudt van het vertrouwensbeginsel. 

 

Het tweede middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig mei tweeduizend en tien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS,  griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


