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 nr. 51 126 van 16 november 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 in eigen naam en als wettelijk  vertegenwoordiger van haar minderjarige 

kinderen X en X, die verklaren van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 17 augustus 2010 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 20 juli 2010 tot beëindiging van het verblijfsrecht met 

bevel om het grondgebied te verlaten en van de beslissingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 20 juli 2010 tot beëindiging van het verblijfsrecht 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten en van de bevelen tot terugbrenging, ter kennis gebracht 

aan de verzoekster op 20 juli 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 23 september 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 oktober 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door haar advocaat G. DE SMEDT en 

van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster treedt op X in het huwelijk met de heer J.H.C, van Nederlandse nationaliteit. 

 

Op 12 november 2007 dient verzoeksters echtgenoot een aanvraag tot vestiging in. 
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Op 25 januari 2008 wordt aan verzoekster een attest overhandigd (bijlage 15) dat zij zich heeft 

aangeboden om zich te laten inschrijven in de gemeente Turnhout. 

 

Op 23 februari 2008 wordt verzoekster ingeschreven in het vreemdelingenregister op grond van haar 

aanvraag van een verblijfkaart als familielid van een burger van de Unie.  

 

Op 1 september 2008 wordt verzoekster in het bezit gesteld van een F-kaart. 

 

Op 25 januari 2010 dienen de twee minderjarige kinderen van verzoekster een aanvraag in voor een 

verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie, als bloedverwant in neerdalende lijn van dhr. 

J.H.C. 

 

Op 20 juli 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

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

van verzoekster. Dezelfde dag neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid de beslissingen tot beëindiging van het verblijfsrecht van de minderjarige kinderen zonder 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21) en wordt aan verzoekster twee bevelen tot 

terugbrenging van de minderjarige kinderen gegeven (bijlage 38). Alle beslissingen worden op 20 juli 

2010 ter kennis gebracht. 

 

1.2. De eerste bestreden beslissing, met name de beëindiging van het verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten ten aanzien van verzoekster luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 54 van 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 D.S.Ch.,M.L. (…), geboren te (…) en van Braziliaanse nationaliteit. 

 

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

 

Reden van de beslissing: 

 

Artikel 42quater,§1, 2° van de wet van 15.12.1980: burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd 

hebben vertrekt uit het Rijk. 

 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat de echtgenoot van betrokkene sedert 02.07.2010 

afgeschreven is naar Nederland. 

 

Het recht op verblijf van betrokkene wordt bijgevolg ingetrokken. “ 

 

1.3. De tweede en derde bestreden beslissing, met name de beslissingen tot beëindiging van het verblijf 

van de minderjarige kinderen, zonder bevel om het grondgebied te verlaten, luiden telkens als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 54 van 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 (…), geboren te (…) en van Braziliaanse nationaliteit.  

 

- Reden van de beslissing: 

 

Artikel 42quater,§1, 2° van de wet van 15.12.1980: burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd 

hebben vertrekt uit het Rijk. 

 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat de stiefvader, in functie van wie de aanvraag gebeurde, 

sedert 02.07.2010 afgeschreven is naar Nederland. 

 

Het recht op verblijf van betrokkene wordt bijgevolg ingetrokken.” 

 

 

 

1.4. De vierde en vijfde bestreden beslissing betreffen de bevelen tot terugbrenging van de minderjarige 

kinderen genomen ten aanzien van verzoekster. Deze luiden telkens als volgt: 
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“Afgegeven in toepassing van artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

In uitvoering van de beslissing van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft of zijn gemachtigde, wordt 

aan D.S.Ch.,M.L. (…) 

geboren te (…), Brazilië, op (…) 

van Braziliaanse nationaliteit, 

verblijvende te (…) 

bevel gegeven de genaamde (…) 

geboren te (…) 

van Braziliaanse nationaliteit, 

verblijvende de (…) 

binnen de dertig dagen terug te brengen naar de plaats vanwaar zij gekomen is. 

 

REDEN VAN MAATREGEL : 

 

Artikel 7,1, 2° van de wet van 15.12.1980 : het legaal verblijf in België is verstreken: zie motivatie bijlage 

21” 

 

“In uitvoering van artikel 54 van 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 (…), geboren te (…) en van Braziliaanse nationaliteit.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, de motiveringsplicht, 

het zorgvuldigheids-, redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel.  

 

Verzoekster is de mening toegedaan dat de motivering van de bestreden beslissing niet behoorlijk en 

summier is. Verzoekster bevestigt dat haar echtgenoot zich op 2 juli 2010 heeft laten afschrijven naar 

Nederland, maar zij wijst erop dat verweerder geen rekening heeft gehouden met het feit dat haar 

partner België doelbewust heeft verlaten, zodat zij haar verblijfsrecht zou verliezen en om haar 

monddood te maken in de nog hangende echtscheidingsprocedure. Verzoekster wijst er in haar 

repliekmemorie ook op dat verweerder tot op heden niet heeft aangetoond dat haar echtgenoot ook 

effectief in Nederland verblijft. Verzoekster betoogt verder dat verweerder evenmin gemotiveerd heeft 

waarom haar verblijf wordt ingetrokken op grond van artikel 42quater, § 1, 2° van de Vreemdelingenwet 

met name op grond van  het feit dat haar echtgenoot België heeft verlaten en niet op grond van artikel 

42quater, § 1, 4° van de Vreemdelingenwet met name op grond van het feit dat er geen gezamenlijke 

vestiging meer is. Verzoekster wijst erop dat dit evengoed een grond had kunnen zijn om een einde te 

stellen aan haar verblijf en zij zich in dit geval had kunnen beroepen op de uitzonderingssituaties, 

waaraan zij voldoet, met name dat haar huwelijk ten minste drie jaar geduurd heeft, waarvan minstens 

één jaar in België of dat zij zich in een bijzonder schrijnende situatie bevindt gelet op het huiselijk geweld 

en dat zij werknemer is en over voldoende bestaansmiddelen beschikt in België. Verzoekster betoogt 

dat zij en haar kinderen in België een volledig nieuw leven hebben opgebouwd. Verzoekster wijst ook op 

de herhaalde klachten bij de politie aangaande het huiselijk geweld. Verzoekster betoogt dat verweerder 

op de hoogte had moeten zijn van de indicaties van familiaal geweld en het feit dat er een echtscheiding 

hangende is en deze gelet op de zorgvuldigheidsplicht nader had moeten onderzoeken. Ter 

terechtzitting herhaalt verzoekster dat zij zich in een schrijnende situatie bevindt, nu er sprake is van 

huiselijk geweld sinds de kinderen ook in België verblijven en dat haar echtgenoot doelbewust naar 

Nederland is vertrokken, wat ook blijkt uit het feit dat hij in de echtscheidingsprocedure heeft gevraagd 

en verkregen dat hij in de echtelijke woonst kon verblijven. Verzoekster meent dan ook dat verwerende 

partij de zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden en haar onderzoeksplicht als onderdeel van de 

zorgvuldigheidsplicht niet met de nodige ernst ter harte heeft genomen. In haar repliekmemorie wijst 

verzoekster nogmaals op artikel 42quater, § 1 van de Vreemdelingenwet waarin zij benadrukt dat er een 

einde ‘kan’ worden gesteld aan het verblijf gedurende de eerste twee jaar van het verblijf in een aantal 

gevallen. Zij wijst eveneens op de derde alinea van artikel 42quater, § 1 van de Vreemdelingenwet 

waarin wordt gespecificeerd dat “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 gebaseerde op 

een in het eerst 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, 
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eerste lid, 3°, in de loop van het derde tot het vijfde jaar van hun verblijf”. Ter terechtzitting benadrukt 

verzoekster dat zij haar echtgenoot leerde kennen in 2004, toen die nog in Brazilië woonde, dat zij in 

2006 zijn gehuwd en sinds 23 februari 2008 is ingeschreven in België. Zij wijst erop dat haar verblijf 

aldus in het derde jaar dat zij een verblijfsrecht heeft, wordt beëindigd en dat de bestreden beslissing 

geen motivering bevat aangaande een schijnsituatie.  

 

2.2. Verweerder antwoordt in zijn nota met opmerkingen het volgende: 

 

“Uit lezing van het enig middel van verzoekster blijkt dat zij een schending opwerpt van art. 62 van de 

Vreemdelingenwet van 15 december 1980, de Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel, meer in 

het bijzonder het evenredigheidsbeginsel. 

Desbetreffend laat de verwerende partij vooreerst gelden dat bij lezing van verzoeksters inleidend 

verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de 

motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben 

van de motieven vervat in de bestreden beslissing. De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze 

vaststelling dient te worden besloten dat verzoeker het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek 

(cf. R.v.St. nr. 47,940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994. z.p.). 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekster de schending aanvoert, 

heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die ten 

grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat deze in 

staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking staande 

rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996. 698). terwijl de voormelde vaststelling 

impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79. 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948. 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen. 16.6.1998. F.J.F. 

1998. 693). Bij lezing van de bestreden beslissingen blijkt genoegzaarn dat de inhoud daarvan 

verzoekster het genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om hem toe te laten de bedoelde 

nuttigheidsafweging te maken. De bestreden beslissingen zijn immers genoegzaam met redenen 

omkleed. aangezien daarin zowel de juridische grondslag als feitelijke grondslag zijn vermeld:  

“Artikel 42quater, §1, 2° van de wet van 15.12.1980: de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd 

hebben vertrekt uit het Rijk 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat de echtgenoot van betrokkene sedert 02.07.2010 

afgeschreven is naar Nederland. 

Het recht op verblijf van betrokkene wordt bijgevolg ingetrokken. 

Deze vermeldingen laten verzoekster toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan het 

verblijfsrecht van verzoekster en haar kinderen werd beëindigd en maken dat het doel is bereikt dat met 

het bestaan van de betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd. Het normdoel dat ten 

grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide wetsartikelen is bereikt en de 

bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. Verzoeksters uiteenzetting kan aan het voorgaande 

geen afbreuk doen, temeer nu verzoeksters beschouwingen niet dienstig in verband kunnen worden 

gebracht met de door haar geschonden geachte rechtsregels. Gelet op het voorgaande is de 

verwerende partij de mening toegedaan dat dit aspect van verzoekers enig middel onontvankelijk, 

minstens ongegrond is. De verwerende partij merkt daarnaast nog op dat art. 42quater, §1, 2° en 4° als 

volgt luiden: 

“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: 

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

(...) 

4° Het huwelijk met de burger van de Unie zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of nietig 

verklaard, (.. ., of er is geen gezamenlijke vestiging meer.” 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid heeft in casu geheel terecht 

vastgesteld dat de echtgenoot van verzoekster sinds 02.07.20 10 werd afgeschreven naar Nederland. 

(stuk 1) Verzoekster ontkent dit ook niet. 

Bij gevolg zijn de voorwaarden van art. 42quater. §1. 2° van de Vreemdelingenwet voldaan en heeft de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid geheel terecht besloten het 

verblijfsrecht van verzoekster te beëindigen.  De wetgever heeft uitdrukkelijk in de mogelijkheid voorzien 
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het verblijfsrecht te beëindigen indien de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben uit het 

Rijk vertrekt. De vaststelling dat de echtgenoot uit het Rijk is vertrokken volstaat dan ook om de 

bestreden beslissing te nemen. Verzoekster kan in casu niet dienstig verwijzen naar de uitzonderingen 

bepaald in artikel 42quater, §3 en §4, aangezien deze bepalingen niet van toepassing zijn indien het 

verblijfsrecht beëindigd wordt op grond van art. 42quater, §1. 2° zoals in casu. Er kan dus aan de 

gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid niet worden verweten geen 

toepassing te hebben gemaakt van de uitzonderingsbepalingen waarnaar verzoekster verwijst. Ten 

overvloede merkt de verwerende partij nog op dat verzoekster haar beschouwingen geen steun vinden 

in het administratief dossier; de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en 

Asielbeleid had bij gevolg geen kennis van de — pas voor het eerst in het verzoekschrift — 

voorgehouden elementen. De verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de federale 

Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde 

bevoegdheid, oordeelde om verzoekster haar verblijfsrecht en dat van haar kinderen te beëindigen. De 

gemachtigde van de federale Staatssecretaris van Migratie- en Asielbeleid handelde daarbij na grondig 

onderzoek van de elementen die verzoeksters concrete situatie daadwerkelijk kenmerken, en conform 

de terzake toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel incluis. De in 

casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de zorgvuldigheids- en 

evenredigheidsverplichting waarvan verzoekster de schending aanvoert. Het enig middel kan niet 

worden aangenomen.” 

 

Ter terechtzetting antwoordt de advocaat van verweerder op het betoog van de advocaat van 

verzoekster dat zij geen kennis hadden van de schrijnende situatie en de klachten bij de politie 

dienaangaande. Verweerder wijst erop dat deze voor het eerst worden neergelegd bij het inleidende 

verzoekschrift zodat er ook geen rekening mee kan worden gehouden. Voor het overige verwijst hij naar 

de verweernota. 

 

2.3. Aangaande de eerste bestreden beslissing wordt niet betwist dat verzoekster een verblijfsrecht 

verwierf ingevolge haar huwelijk met haar Nederlandse echtgenoot, met name op grond van artikel 

40bis, § 2, 1° van de Vreemdelingenwet. Er wordt evenmin betwist dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris de beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te 

verlaten heeft genomen op grond van 42quater, § 1, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Voormelde 

bepaling laat toe het verblijfsrecht van een vreemdeling te beëindigen gedurende de eerste twee jaar 

van diens verblijf in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie. 

 

Uit de memorie van toelichting bij de wet van 25 maart 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen blijkt duidelijk dat de termijn van twee jaar die is voorzien in artikel 42ter, § 1, eerste lid 

van de Vreemdelingenwet begint te lopen “na de afgifte van een attest van inschrijving” (Parl.St Kamer 

2006-2007, nr. 2845/001, 52). Gelet op de identieke formulering van de artikelen 42ter en 42quater, 

mag er worden vanuit gegaan dat ook voor artikel 42quater, dient te worden aangenomen dat de termijn 

voor het beëindigen van het verblijf ingaat na afgifte van een attest van inschrijving.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeksters aanvraag tot inschrijving in functie van haar Nederlandse 

echtgenoot zich niet in het administratief dossier bevindt. Verweerder stelt in zijn nota evenwel dat 

verzoekster zich heeft laten inschrijven in Turnhout op 25 januari 2008, waarvan zij het attest bijvoegt en 

stelt dat zij op 1 september 2008 in het bezit gesteld werd van een F-kaart. Verzoekster betwist deze 

feiten niet. Op de openbare terechtzitting van 20 oktober 2010 benadrukt verzoekster dat zij op 23 

februari 2008 reeds werd ingeschreven. Dit wordt door verweerder niet betwist. Uit de gegevens van het 

rijksregister en de overige aan de Raad voorgelegde stukken blijkt aldus dat verzoekster op 23 februari 

2008 werd ingeschreven in het vreemdelingenregister en aldus ten laatste op deze datum in het bezit 

werd gesteld van een attest van immatriculatie ingevolge de door haar ingediende aanvraag voor een 

verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie. Verzoekster verbleef op 23 februari 2010, 

gedurende twee jaar in het Rijk als gevestigde (familieleden van een) burger van de Unie. De bestreden 

beslissingen werden genomen op 20 juli 2010, aldus in de loop van het derde jaar dat verzoekster in 

België een verblijfsrecht had, zodat bij het nemen van een beslissing op grond van artikel 42quater, § 1, 

tweede alinea, 2° van de Vreemdelingenwet rekening diende te houden met artikel 42quater, § 1, derde 

alinea, waarin het volgende wordt gesteld: 

 

“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. (…)” 
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De bestreden beslissing is als volgt gemotiveerd:  

 

“Artikel 42quater,§1, 2° van de wet van 15.12.1980: burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd 

hebben vertrekt uit het Rijk. 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat de echtgenoot van betrokkene sedert 02.07.2010 

afgeschreven is naar Nederland. 

Het recht op verblijf van betrokkene wordt bijgevolg ingetrokken.” 

 

Nergens in de bestreden beslissing wordt er gemotiveerd omtrent elementen die wijzen op een 

schijnsituatie. Het is dan ook kennelijk onredelijk om in de loop van het derde jaar dat verzoekster een 

verblijfsrecht geniet, een einde te stellen aan haar verblijf louter op grond van het feit dat verzoeksters 

echtgenoot uit het Rijk is vertrokken. De materiële motiveringsplicht is dan ook geschonden. 

Verzoeksters middel is ten aanzien van de eerste bestreden beslissing dan ook in die mate gegrond. 

 

2.4. Aangaande de tweede en derde bestreden beslissing, met name de beslissingen tot beëindiging 

van het verblijfsrecht van de twee minderjarige kinderen, stelt de Raad vast dat verzoekster dezelfde 

argumenten aanhaalt in haar verzoekschrift en geen specifieke middelen aanvoert ten aanzien van de 

beslissingen ten aanzien van de minderjarige kinderen.  

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat verzoeksters minderjarige kinderen op 25 januari 

2010 werden ingeschreven in het vreemdelingenregister en in het bezit werden gesteld van een attest 

van immatriculatie ingevolge de door hun ingediende aanvraag voor een verblijfskaart als familielid van 

een burger van de Unie, met name in functie van hun stiefvader. Verzoeksters minderjarige kinderen 

verbleven op het ogenblik van de bestreden beslissing, met name op 20 juli  2010 slechts een half jaar 

in het Rijk als gevestigde (familieleden van een) burger van de Unie. Verweerder diende bij het nemen 

van een beslissing op grond van artikel 42quater, § 1, tweede alinea, 2° van de Vreemdelingenwet voor 

de minderjarige kinderen geen rekening te houden met artikel 42quater, § 1, derde alinea, waarin een 

bijkomende motivering wordt vereist indien de beëindiging van het verblijfsrecht plaats heeft in de loop 

van het derde jaar van het verblijf.  

 

Verweerder kon aldus volstaan met de volgende motivering:  

 

“Artikel 42quater,§1, 2° van de wet van 15.12.1980: burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd 

hebben vertrekt uit het Rijk. 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat de stiefvader, in functie van wie de aanvraag gebeurde, 

sedert 02.07.2010 afgeschreven is naar Nederland. 

Het recht op verblijf van betrokkene wordt bijgevolg ingetrokken.” 

 

Verzoekster betwist niet dat de stiefvader van haar kinderen werd afgeschreven naar Nederland. Zij 

betwist evenwel dat haar echtgenoot effectief in Nederland zou verblijven en zij meent dat er rekening 

diende te worden gehouden met het feit dat haar echtgenoot doelbewust uit het Rijk is vertrokken. De 

Raad wijst er evenwel op dat de Vreemdelingenwet enkel gewag maakt van “vertrekt uit het Rijk” en er 

dus geen onderscheid dient te worden gemaakt naargelang de reden van het vertrek uit het Rijk. 

Tevens stelt de Raad vast dat uit het rijksregister blijkt dat de stiefvader in het rijksregister geregistreerd 

staat als “verblijfplaats: Nederland”. Het betreft de officiële verblijfplaats van verzoeksters echtgenoot. 

Het feit dat haar echtgenoot in de praktijk ook nog in België zou verblijven, doet geen afbreuk aan de 

vaststelling dat hij zich heeft laten afschrijven naar Nederland en aldus gekozen heeft om zijn officiële 

verblijfsadres in Nederland te vestigen. Het is niet onzorgvuldig, nog kennelijk onredelijke van 

verwerende partij om voor de vaststelling van de verblijfplaats uit te gaan van de officiële woonplaats 

zoals ze geregistreerd staat in het rijksregister, temeer uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt 

dat het geen ambtshalve schrapping betreft, en dat deze wijziging aldus door verzoeksters echtgenoot 

zelf werd doorgegeven.  

 

Verzoekster kan niet worden gevolgd waar zij meent dat verweerder diende te motiveren waarom het 

verblijf beëindigd wordt op grond van artikel 42quater, § 1, tweede alinea, 2° van de Vreemdelingenwet. 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke 
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overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze 

(RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Het begrip 

afdoende impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de 

beslissende administratieve overheid de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet 

vermelden. Zij dient dus niet “verder” te motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet 

inhoudt dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” 

dient te vermelden. Verzoekster bespreekt de motieven waardoor zij aantoont de juridische en feitelijke 

overwegingen te kennen. De bestreden beslissing geeft duidelijk en op afdoende wijze de motieven aan 

op grond waarvan de beslissing is genomen.  

 

Waar verzoekster de mening is toegedaan dat verweerder evengoed artikel 42quater, § 1, tweede 

alinea, 4° van de Vreemdelingenwet had kunnen aanhalen als rechtsgrond, zodat zij zich op de 

uitzonderingsgevallen had kunnen beroepen waar zij aan voldoet, wijst de Raad erop dat verzoeksters 

betoog in deze volledig gericht is op de beëindiging van het verblijf van verzoekster zelf en niet ten 

aanzien van de beëindiging van het verblijf van haar minderjarige kinderen. Artikel 42quater, § 1, 

tweede alinea, 4° van de Vreemdelingenwet betreft de situatie waarin het familielid van de burger van 

de Unie, de echtgenoot of de geregistreerde partner betreft. Verzoekster kan dit onderdeel dan ook niet 

dienstig aanvoeren voor de beslissingen ten opzichte van de minderjarige kinderen.  

 

Een schending van de motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- of redgelijkheidsbeginsel wordt dan ook 

niet aangetoond.  

 

Verzoeksters middel is, in zoverre het gericht is ten aanzien van de tweede en derde bestreden 

beslissing ongegrond. 

 

2.5. Hoewel verzoekster in de aanhef van haar verzoekschrift ook de nietigverklaring vordert van de 

bevelen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid tot terugbrenging van 

20 juli 2010 ten aanzien van de twee minderjarige kinderen van verzoekster, dient te worden opgemerkt 

dat verzoekster geen middel ontwikkelt dat gericht is tegen voormelde bevelen. 

 

Betreffende de bevelen tot terugbrenging van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid van 20 juli 2010 ten aanzien van de twee minderjarige kinderen van verzoekster stelt de 

Raad vast dat op de bevelen tot terugbrenging vooreerst wordt vermeld: “In uitvoering van de beslissing 

van de gemachtigde van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft(…)”. Tevens wordt in de bevelen tot 

terugbrenging (bijlage 38) verwezen naar de beslissingen tot beëindiging van het verblijfsrecht. Zo 

vermeldt het bevel tot terugbrenging de volgende motivering: “Artikel 7, 1, 2° van de wet van 

15.12.1980: het legaal verblijf in België is verstreken: zie motivatie bijlage 21”. Hieruit blijkt duidelijk de 

verknochtheid met de tweede en derde bestreden beslissingen. Gelet op de nauwe samenhang van 

voornoemde beslissingen, stelt de Raad vast dat nu uit bovenstaande bespreking is gebleken dat er 

geen gegronde middelen werden aangevoerd tegen de beslissingen van beëindiging van verblijf van de 

minderjarige kinderen, ook de bevelen tot terugbrenging op rechtsgeldige wijze werden genomen.  

 

Verzoeksters middel aangaande de bevelen tot terugbrenging is zo al ontvankelijk, ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing ten aanzien van Maria Lucineide DE SILVA CHRISTIAANS van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid tot beëindiging van het verblijfsrecht van 20 juli 2010 wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 
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Het beroep tot nietigverklaring van de beslissingen ten aanzien van Saynara Daniele SILVA DE ASSIS 

en Leonardo Daniel SILVA DE ASSIS van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid tot beëindiging van het verblijfsrecht zonder bevel om het grondgebied te verlaten en van de 

bevelen tot terugbrenging wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien november tweeduizend en tien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


