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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 4.892 van 13 december 2007
in de zaak RvV X / II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Turkse nationaliteit op 5 oktober 2007 heeft ingediend
om de aflevering van een identiteitskaart voor vreemdelingen te vorderen en de
nietigverklaring te vorderen van de beslissing tot weigering van de vestiging met bevel om het
grondgebied te verlaten van 31 januari 2005 .

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.

 Gezien de repliekmemorie.

Gezien de uitwisseling van de nota’s.

Gelet op de beschikking van 23 november 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11
december 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. DIELTJENS en van
advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoeker, van Turkse nationaliteit en geboren te Islahiye (Turkije) op 1 oktober 1978, is op 31
december 2003 gehuwd met V.K.M. van Belgische nationaliteit.
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In oktober 2004 komt verzoeker naar België in het bezit van een geldig paspoort met geldig
visum type D.

Op 9 november 2004 dient verzoeker een aanvraag tot vestiging in als “echtgenoot”.

Op 17 november 2004 neemt de gemachtigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse
Zaken een beslissing van voorlopig uitstel voor bijkomend onderzoek.

Op 28 januari 2005 vindt een politieonderzoek plaats. Uit het verslag blijkt dat “Bij navraag in
de buurt vernemen wij dat S. N. niet meer aan de woning gezien is”. Als motief voor de
afwezigheid van de verzoeker bij de controle van samenwoonst stelt de echtgenote van
verzoeker “stopzetting relatie”. Verzoeker zou verblijven op een ander adres te Westerlo.

Op 31 januari 2005 neemt de gemachtigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse
Zaken een beslissing te weigering van vestiging met het bevel om het grondgebied te
verlaten.

Dit is de bestreden beslissing, ter kennis gegeven op 3 februari 2005, die gemotiveerd is als
volgt:

“motivering in feite: In haar arrest van 24.4.1995 heeft de Raad van State gepreciseerd dat indien het
zich gemeenschappelijk  vestigen niet noodzakelijk  een effectieve en duurzame vorm van
samenwonen met zich meebrengt, dan veronderstelt het toch minstens de staat van echtgenoot, die
eigenlijk  niet als dusdanig kan erkend worden zonder het bestaan van een minimum aan relatie
tussen de echtgenoten.
De Raad van State oordeelt dat er minstens een “gezinscel” moet bestaan, waarbij er een relatie
moet bestaan tussen de echtgenoten. Er moet tussen de echtgenoten een reële, echtelijke band
bestaan (levensgemeenschap), en dit, ook al is de verblijfplaats van de echtgenoten verscheiden.
Uit het relatieverslag dd. 27/01/2005 van de politie van Hulshout blijk t dat er van een relatie tussen
beide echtelieden geen sprake is.
Motivering in rechte: artikel 40 §6 wet 15.12.1980
   artikel 61 K.B. 8.10.1981, gewijzigd door
   K.B. 7.11.1988 en K.B. 12.6.1998”

Op 27 april 2007 wordt verzoeker gemachtigd tot een verblijf van onbepaalde duur in
toepassing van de artikelen 9 en 13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

2. Onderzoek van het beroep.

2.1. In zoverre het beroep gericht is tegen het bevel dient de Raad vast te stellen dat dit bevel
door de afgifte van de verblijfstitel tot onbeperkte duur impliciet werd opgeheven. Voor de
duidelijkheid in het rechtsverkeer en bijgevolg de rechtszekerheid is het passend het bevel te
vernietigen.

2.2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 40§6 van de
Vreemdelingenwet en van artikel 8 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

In een uitvoerige feitelijke uiteenzetting betoogt verzoeker in essentie dat er tussen hem en
zijn echtgenote een affectieve relatie bestaat en dat een effectieve vestiging heeft plaats
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gevonden. Hij betoogt dat de scheiding tussen hem en zijn echtgenote tijdelijk is en dat hij het
echtelijke dak moest verlaten op vraag van zijn echtgenote. Het niet kunnen vaststellen van de
gezinscel door de politie betekent niet dat er geen gezinscel is. Hij houdt voor dat de
gezinscel nog steeds bestaat, wat zou moeten blijken uit het ontbreken van een gerechtelijke
procedure tussen hen. Met verwijzing naar het arrest Diatta (H.v.J., 13 februari 1985, zaak
267/83, Jur., 1985, 567) stelt hij dat zijn huwelijk niet is ontbonden zolang de echtscheiding
niet is uitgesproken.

Artikel 40, § 6, van de vreemdelingenwet bepaalt dat om in aanmerking te komen op het recht
van vestiging de echtgenoot van de Belgische onderdaan zich moet vestigen. Kwestieus
artikel verwijst niet naar het verleden.

Wat de schending van artikel 40 §6 van de Vreemdelingenwet betreft stelt de Raad vast dat
de aanvraag tot vestiging door de verzoekende partij werd ingediend enkel “als echtgenoot”
van. Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker niet betwist dat op het
ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing er geen samenwoonst meer bestond
tussen hem en zijn echtgenote. Het relatieverslag waarnaar wordt verwezen in de bestreden
beslissing stelt dat zijn echtgenote verklaarde dat de relatie is stopgezet. Uit het huwelijk van
verzoeker vloeit niet een automatisch verblijfsrecht voort derwijze dat een verwijzing naar het
arrest Diatta niet dienstig kan worden aangevoerd. Verzoeker dient aannemelijk te maken dat
ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing er nog een gezinscel bestond. Het
vroegere bestaan van de echtelijke band en de vroegere bestaande samenwoonst doen
hieraan niets af. Het arrest van de Raad van State, waarvan melding in de motivering van de
bestreden beslissing, verwijst naast de toepassing van artikel 10 van de Vreemdelingenwet
maar ook naar het begrip van het vestigen tussen echtgenoten (zie ook R.v.St.,nr.168.044
van 21 februari 2007).
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te
stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk
toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is
uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op
grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cfr. R.v.St., nr. 101.624, 7 december
2001).
Met zijn betoog maakt de verzoeker niet aannemelijk dat de gemachtigde ambtenaar van de
minister van Binnenlandse Zaken artikel 40§6 van de Vreemdelingenwet heeft geschonden.

Het onderdeel is ongegrond.

2.2.2. Waar in een tweede onderdeel de schending wordt aangevoerd van artikel 8 EVRM, en
het bevel uit het rechtsverkeer wordt gelicht (zie hoger) gelet op de verkregen verblijfstitel voor
onbepaalde duur, houdt de bestreden beslissing niet langer een verwijderingsmaatregel in
zodat artikel 8 EVRM dat de eerbiediging van het recht op gezinsleven/privé-leven en de
niet-inmenging van enig openbaar gezag bij de uitoefening van dat recht waarborgt, niet
dienstig kan aangevoerd worden (R.v.St., 129.737 van 25 maart 2004). Het onderdeel dat een
schending voorhoudt van het “objectiviteits- en redelijkheidsbeginsel door de verzoeker uit te
wijzen heeft derhalve evenmin nog belang. Voor het overige werden de aangehaalde grieven
in het vorige middel onderzocht.

Het middel is ongegrond.

2.3. In zoverre het beroep ertoe strekt aan verzoeker “de nodige verblijfsvergunning af te
leveren” en een identiteitskaart voor vreemdelingen is de Raad onbevoegd om dergelijke
maatregelen te nemen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Eerste artikel.

Het beroep tot nietigverklaring en de vordering tot het afleveren van een identiteitskaart voor
Vreemdelingen worden verworpen.

Tweede artikel.

Vernietigd wordt het bevel genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken op 3 januari 2005.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien december tweeduizend en
zeven door:

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

mevr. M. RYCKASEYS, toegevoegd griffier.

De griffier,     De voorzitter,

           M. RYCKASEYS                                             M. BEELEN


