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 nr. 49 592 van 14 oktober 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 19 juli 2010 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 8 juni 2010 tot beëindiging van het verblijfsrecht met 

bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 24 juni 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 30 augustus 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 

oktober 2010. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat D. WINTERS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker, van Marokkaanse nationaliteit, huwt op X met mevrouw F.B., van Nederlandse nationaliteit. 

 

Verzoeker dient op 1 april 2009 een visumaanvraag gezinshereniging in, in functie van zijn Nederlandse 

echtgenote F. B. 

 

Op 23 juni 2009 wordt zijn visumaanvraag goedgekeurd. 

 

Op 23 juli 2009 verkrijgt verzoekers echtgenote in België een E-kaart. 

 

Op 22 oktober 2009 verkrijgt verzoeker een F-kaart. 
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Op 8 juni 2010 wordt het verblijfsrecht van verzoekers echtgenote beëindigd. Het beroep tegen deze 

beslissing is gekend onder het nr. 57 102. 

 

Op 8 juni 2010 wordt door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

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

is de bestreden beslissing die als volgt luidt: 

 

“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 A. S. (…), geboren te T., op (in) 18.01.1983, van Marokkaanse nationaliteit. 

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

Reden van de beslissing : 

Het verblijfsrecht van de echtgenote van betrokkene werd beëindigd op basis van artikel 42bis, §1 van 

de wet van 15.12.1980. Betrokkene verkreeg het verblijf als familielid van een burger van de Unie 

overeenkomstig artikel 40 bis § 2, 1° 

Overeenkomstig artikel 42 quater, §1,1° dient dan ook een einde gesteld te worden aan het 

verblijfsrecht van het familielid van de burger van de Unie.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad geen gerechtskosten kan opleggen. Het verzoek van de 

verzoekende partij om verwerende partij te veroordelen tot de kosten van het geding, wordt om die 

reden verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat als volgt luidt: 

 

“A. Gebrek aan motivering in samenhang met een schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, 

meer in het bijzonder het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en het beginsel van de fair play, en 

de schending van de rechten van verdediging, 

Overwegende dat de bestreden beslissing als volgt is gemotiveerd: 

“(…)Het verblijfsrecht van de echtgenote van betrokkene werd beëindigd op basis van artikel 42bis §1 

van de wet van 15.12.1980. Betrokkene verkreeg verblijf als familielid van een burger van de Unie 

overeenkomstig artikel 40bis §2, 1°. 

Overeenkomstig artikel 42quater §1, 1° dient dan ook een einde gesteld te worden aan het verblijfsrecht 

van het familielid van de burger van de Unie (…) 

Overwegende dat deze beslissing zich enkel gebaseerd heeft op het feit dat de echtgenote van 

verzoeker niet meegewerkt zou hebben aangaande het bijbrengen van recente inkomstenbewijzen. 

Zij heeft deze gegevens wel meegedeeld aan een persoon van het OCMW die haar wilde helpen doch 

deze documenten zijn buiten haar wil blijkbaar niet in Brussel geraakt. 

De echtgenote van verzoeker oefent wel degelijk een economische activiteit uit waardoor zij voldoende 

kan voorzien in haar onderhoud. 

Zodoende kan het verblijf van verzoeker als haar man, ook niet ingetrokken worden. 

Verzoeker is dus van oordeel dat de beslissing verkeerd gemotiveerd is in die zin dat men stelt dat 

verzoekster geen economische activiteit zou uitoefenen. 

De motiveringsplicht is derhalve geschonden. 

Het middel is dan ook gegrond.” 

 

3.2. In haar nota repliceert verwerende partij dat verzoeker nergens betwist dat zijn verblijfsrecht 

afhankelijk is van dat van zijn vrouw. Dat is nochtans de motivering in de bestreden beslissing. Er werd 

volgens verwerende partij toepassing gemaakt van de correcte bepalingen van de Vreemdelingenwet. 

Verzoeker is op 22 oktober 2009 in het bezit gekomen van een F-kaart zodat de bestreden beslissing 

tijdig werd genomen. Verzoeker toont niet aan op welke wijze de geciteerde schendingen van 

toepassing zouden zijn. 

 

3.3. In zijn repliekmemorie herneemt verzoeker zijn middel zoals uiteengezet in zijn verzoekschrift. 

 

3.4. Verzoeker heeft een verblijfsrecht verkregen op basis van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet 

als echtgenoot van een burger van de Unie, zijnde mevrouw B. F. 
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De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing een beslissing overeenkomstig het model van bijlage 21 

betreft, met name een beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te 

verlaten. Uit de bestreden beslissing blijkt dat zij is genomen in uitvoering van artikel 54 van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en van artikel 42quater, § 1, 1° van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 54 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.” 

 

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 gesteld 

worden aan het verblijfsrecht van dit familielid dat zelf geen burger van de Unie is, in verschillende 

gevallen. Punt 1° van dit artikel luidt als volgt: 

 

“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;” 

 

Vooreerst merkt de Raad op dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing geenszins betwist. 

Verzoeker voert echter aan de beslissing zich enkel baseert op het feit dat de echtgenote van verzoeker 

niet meegewerkt zou hebben aangaande het bijbrengen van recente inkomstenbewijzen. Nochtans 

heeft zij deze gegevens volgens verzoeker wel meegedeeld aan een persoon van het OCMW die haar 

wilde helpen doch deze documenten zijn buiten haar wil om blijkbaar niet in Brussel geraakt. Verzoeker 

houdt tevens voor dat zijn echtgenote wel degelijk een economische activiteit uitoefent waardoor zij 

voldoende kan voorzien in haar onderhoud zodat haar verblijf net als dat van verzoeker niet ingetrokken 

diende te worden.  

 

De Raad stelt vast dat artikel 42quater, § 1, 1° van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk voorschrijft welke 

beslissing dient te worden genomen in het geval op basis van artikel 42bis, § 1 van de 

Vreemdelingenwet een einde wordt gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die wordt 

begeleid of vervoegd, namelijk een beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht en dat verzoekers 

verwijzing naar een niet bewezen economische activiteit van zijn echtgenote hieraan geen afbreuk doet. 

 

Waar verzoeker de motieven van de beslissing die ten opzichte van zijn echtgenote werd genomen, 

betwist merkt de Raad op dat verzoeker in huidig verzoekschrift het proces niet kan voeren van de 

beslissing genomen in hoofde van zijn echtgenote. Verzoekers echtgenote heeft een beroep ingediend 

tegen de beslissing genomen in haren hoofde. Dit beroep wordt verworpen bij arrest nr. 49 591 van 14 

oktober 2010. 

 

Er wordt bovendien opgemerkt dat wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing 

aan de wet toetst, hij niet optreedt als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtszoekende 

de ware toedracht van de feiten gaat beoordelen maar houdt de Raad een wettigheidstoezicht. De Raad 

onderzoekt of de betrokken overheid bij de beoordeling van de verblijfssituatie van verzoekster 

uitgegaan is van de juiste feiten of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet 

onredelijk tot haar besluit is gekomen. In het kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde 

onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, met 

andere woorden wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is, wat in casu niet het geval is. 

 

Nu het hoofdmotief van de bestreden beslissing niet wordt betwist en dit hoofdmotief strookt met alle 

wettelijke bepalingen ter zake, stelt de Raad vast dat verzoekers overige kritiek niet tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden.  

 

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

weergegeven en diende de gemachtigde van de staatssecretaris geen motieven op te nemen inzake de 

persoonlijke situatie van verzoeker. Verzoeker toont aldus met zijn betoog niet aan dat de bestreden 

beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze is genomen. De 
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bestreden beslissing steunt op ter zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven. De 

schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. Hiervoor is gebleken dat de gemachtigde van de staatssecretaris op basis 

van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. De schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts 

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. Gelet op de analyse van het voorgaande blijkt dat verzoeker met zijn betoog op generlei wijze 

een schending van het redelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. Ook een schending van het fair play 

beginsel wordt door verzoeker niet aannemelijk gemaakt. 

 

Waar verzoeker stelt dat zijn rechten van verdediging ernstig geschonden werden, wijst de Raad er op 

dat de rechten van verdediging in administratiefrechtelijke zaken enkel van toepassing zijn op 

tuchtzaken doch niet op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van de 

Vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 124.957). Bovendien zet verzoeker niet met concrete 

gegevens uiteen in welk opzicht hij dit beginsel geschonden acht. 

 

Het enig middel 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 veertien oktober 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 

 


