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 nr. 50 468 van 28 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 

17 september 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 12 augustus 2010 tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten, 

aan verzoekster ter kennis gebracht op 8 september 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 4 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 oktober 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die loco advocaat M. SAMPERMANS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat D. VAN DER BEKEN, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster diende op 20 maart 2006 een visumaanvraag kort verblijf in. 

 

Op 29 maart 2006 werd het visum kort verblijf geweigerd. 

 

Op 20 november 2007 dienden verzoekster en de heer P.V.B.(…) een huwelijksaanvraag in bij de stad 

Oostende. 

 

Op 21 december 2007 diende verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
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de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna afgekort: de Vreemdelingenwet). Op 23 

januari 2008 besliste de gemachtigde van de burgemeester van de stad Oostende om deze aanvraag 

niet in overweging te nemen. Aan verzoekster werd een bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 26 maart 2008 huwde verzoekster te Oostende met de heer P.V.B.(…). 

 

Op 23 april 2008 diende verzoekster een aanvraag tot vestiging in als echtgenote van de heer 

P.V.B.(…). 

 

Op 13 oktober 2008 werd verzoekster in het bezit gesteld van een F-kaart. 

 

Op 27 juli 2009 werd door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge de echtscheiding uitgesproken. 

 

Op 12 augustus 2010 nam 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 thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt 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 B.Z.(…) geboren te (…), op 15.03.1968 en van Marokkaanse nationaliteit.   

 

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

 

Reden van de beslissing:  

 

Artikel 42quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980: het huwelijk met de burger van de Unie die zij 

begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of nietig verklaard.   

 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat betrokkenen op 27.07.2009 uit de echt gescheiden zijn, 

uitspraak door de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brugge.   

 

Het recht op verblijf wordt bijgevolg ingetrokken.“  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert verzoekster de schending aan van het vertrouwens- en het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van haar middel zet verzoekster uiteen wat volgt: 

 

“DVZ heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. 

Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete omstandigheden van de zaak. 

Verzoekster heeft een effectieve gezin gevormd met de heer V.B.(…). Er is nooit enigerlei sprake 

geweest van het tegenovergestelde. 

De aanleiding tot de echtscheiding was echter partnergeweld. 

Verzoekster heeft n België een leven opgebouwd, die zij dient achter te laten omwille van haar 

echtscheiding. 

Zij wordt als het ware gestraft voor haar echtscheiding, daar waar zij al het slachtoffer is. 

Dit houdt in hoofde van verzoekster ook een schending van het vertrouwensbeginsel en 

redelijkheidsbeginsel in. 

Immers, het vertrouwensbeginsel kan omschreven worden als ‘één der beginselen van behoorlijk 

bestuur krachtens hetwelk de burger moet kunnen betrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, 

of op  toezeggingen of beloften die de overheid in het concete geval heeft gedaan’ (R.v.St., 

EECKHOUT, nr. 32893 van 28 juni 1989). 

Dat het bestuur moet vermijden dat de burger in de rechtmatige verwachtingen welke hij uit het 

bestuursoptreden put, wordt gefrustreerd (M. SCHELTEMA, Enkele gedachten over het 

vertrouwensbeginsel in het Publiekrecht, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1984, p. 538). 

Dat het bestuur in het verleden, alsook in het heden zeker wel positieve beslissingen neemt en reeds 

heeft genomen inzake dossiers met ‘aliassen’. 

Dat er terzake dan ook bij verzoekster zeker wel gegronde rechtmatige verwachtingen zijn gecreëerd 

om een verblijfsmachtiging te behouden. 
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Dat het evenmin opgaat om na een verblijf in België, hier alles te moeten achterlaten om terug te keren 

naar een land waar er geen banden meer zijn. 

Dat verzoeksters’ integratie in België ontegensprekelijk vaststaat: dat zij zich het Nederlands heeft 

geëigend. 

Dat verzoekster banden heeft ontwikkeld. 

Dat zij onder deze omstandigheden reeds de staat van Belg heeft verworven. 

Dat de bestreden beslissing dan ook niet meer redelijk is, gezien de feitelijke, concrete situatie van 

verzoekster.” 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen 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).  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 13 oktober 2008 in het bezit werd 

gesteld van een F-kaart. Dit verblijf heeft verzoekster verkregen ingevolge haar huwelijk met de heer 

P.V.B.(…), van Belgische nationaliteit.  

 

Artikel 42quater van de Vreemdelingenwet bepaalt echter wat volgt: 

 

“§ 1. Er kan gedurende de eerste twee jaar van hun verblijf in de hoedanigheid van familielid van een 

burger van de Unie een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden van de 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 geregistreerde partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 

2, eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer. 

(…)” 

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet luidt: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk die van toepassing zijn op de familieleden van de burger van de unie 

die hem begeleiden of zich bij hem voegen, zijn van toepassing op familieleden van een Belg die hem 

begeleiden of zich bij hem voegen. (…)” 

 

Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat het huwelijk van verzoekster werd ontbonden 

door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge op 27 juli 2009. Dit wordt niet betwist door verzoekster. 

 

Op grond van deze vaststelling en gelet op de inhoud van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet is 

het niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij om een einde te stellen aan het verblijfsrecht van 

verzoekster. 

 

Waar verzoekster stelt dat de aanleiding tot de echtscheiding partnergeweld was en zij hiermee lijkt te 

willen aangeven dat zij onder de uitzonderingsbepalingen van artikel 42quater van de 

Vreemdelingenwet valt, dient de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vast te stellen dat er nergens in 

het administratief dossier een indicatie is terug te vinden waaruit zou blijken dat verzoekster het 

slachtoffer was van partnergeweld. 

 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing wordt beoordeeld in functie van de gegevens waarover 

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

Aangezien de verwerende partij niet op de hoogte was van mogelijks partnergeweld kon zijn er ook 

geen rekening mee houden bij haar beoordeling.  

 

Het medisch attest van 30 augustus 2009 dat verzoekster bij haar verzoekschrift toevoegt, was evenmin 

gekend door de verwerende partij, zodat het haar niet ten kwade kan worden geduid hiermee geen 

rekening te hebben gehouden. Ten overvloede wordt vastgesteld dat het medisch attest dateert van na 

de echtscheiding en dat uit dit attest evenmin kan worden afgeleid dat de slagen en verwondingen door 

haar ex-echtgenoot werden toegediend. 
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Verzoekster 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. 

 

Een schending van het redelijkheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

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, nr. 129.541).  

 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat verzoekster in haar concrete geval voor het nemen van de 

bestreden beslissing toezeggingen of beloften verkregen heeft van de verwerende partij. Evenmin toont 

verzoekster dit aan. Ook toont verzoekster geen vaste gedragslijn aan van de verwerende partij, 

waarvan deze in casu afgeweken zou zijn. Verzoekster toont niet aan dat de verwerende partij haar 

enige vorm van garantie heeft gegeven waardoor zij er kon op vertrouwen dat ondanks het feit dat de 

twee jaar waarin haar verblijf nog kon worden ingetrokken, haar verblijfsrecht niet meer zou worden 

ingetrokken, indien zou komen vast te staan dat haar huwelijk werd ontbonden. Een schending van het 

vertrouwensbeginsel wordt dan ook niet aangetoond. 

 

Wat verzoekster bedoelt met “dat het bestuur in het verleden, alsook in het heden zeker wel positieve 

beslissingen neemt en reeds heeft genomen inzake dossiers met ‘aliassen’” is voor De Raad volkomen 

onbegrijpelijk. Dergelijke onbegrijpelijke redenering laat niet toe te besluiten tot een schending van het 

vertrouwensbeginsel. 

 

In zoverre verzoekster verwijst naar haar integratie en de banden die zij heeft opgebouwd met België 

wijst de Raad erop dat deze gegevens niet relevant zijn. Verzoekster heeft een verblijf gekregen in 

functie van haar huwelijk met een Belg. Aangezien dit huwelijk werd ontbonden, werd dit verblijfsrecht 

beëindigd. Zo verzoekster meent dat zij recht heeft op een verblijf in België op grond van haar integratie 

dan dient zij hiervoor de geëigende procedure te volgen en een aanvraag om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet in te dienen.  

 

Het enige middel is ongegrond. 

  

3. Korte debatten 

 

Verzoekster 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

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 achtentwintig oktober tweeduizend en tien 

door: 

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

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

M. DENYS J. CAMU 


