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 nr. 51 521 van 24 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, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit te zijn, op  19 augustus 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 6 juli 2010 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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 advocaat A. TUNCER, die loco advocaat J. VAN DAMME 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 14 december 2004 doet verzoekster een aankomstverklaring bij de stad Gent. 

 

Verzoekster dient op 25 januari 2005 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van het 

toenmalig geldende artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort 

Vreemdelingenwet). Op 2 juni 2005 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing waarbij de 

aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Deze beslissing wordt haar op 29 augustus 2005 samen met  

een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. 

 

Op 21 maart 2007 en 18 september 2007 legt verzoekster een aankomstverklaring af bij de stad Gent. 
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Op 12 maart 2008 dient verzoekster een aanvraag tot vestiging in, op grond van haar duurzame relatie 

met de heer F.P., van Belgische nationaliteit. Op 23 december 2008 doet verzoekster een aanvraag van 

een verklaring van inschrijving op grond van haar duurzame relatie met opnieuw de heer F.P. Op 7 

augustus 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 (bijlage 21), 

op 13 augustus 2009 aan verzoekster ter kennis gebracht. 

 

Op 12 februari 2010 huwt verzoekster te Zomergem met de heer R.V.K.D. van Belgische nationaliteit.  

 

Op 22 februari 2010 doet verzoekster een aanvraag van een verklaring van inschrijving als echtgenote 

van de heer R.V.K.D. 

 

Op 6 juli 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de beslissing 

tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), op 22 juli 2010 aan 

verzoekster ter kennis gebracht. Dit is de bestreden beslissing die als volgt wordt gemotiveerd: 

 

“In uitvoering van artikel 51 § 3, derde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

verklaring tot inschrijving van een burger van de Unie, aangevraagd op 22.02.2010 door C.N.S. (…), 

geboren te (…)  en van Bulgaarse nationaliteit, geweigerd.  

 

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

 

Reden van de beslissing: 

 

Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als burger van de Unie: 

 

Uit een geheel van feiten blijkt dat betrokkene er niet op gericht is een duurzame levensgemeenschap 

tot stand te brengen, maar wel uit is op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijke voordeel, verbonden 

aan de staat van gehuwde. 

 

- Op 23.12.2008 deed betrokkene een aanvraag duurzame relatie met de heer Frank P. (...). Amper 6 

maanden later, op 27.04.2009, werd deze wettelijke samenwoonst reeds stopgezet waarop 

betrokkene haar verblijf werd ingetrokken. Deze beslissing werd op 13.08.2009 aan betrokkene 

betekend. Betrokkene gaf geen gehoor aan het bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene 

verblijft dus illegaal in België. 

- Op 22.10.2009 doet betrokkene een aangifte van huwelijk met de heer R.-V.K. (...). 

Op 12.02.2010 treden betrokkenen in het huwelijk. 

- Uit het onderzoek dat de burgerlijke stand voerde naar aanleiding van de aangifte van dit huwelijk 

blijken de volgende zaken: 

o Mevrouw was 37 jaar getrouwd met een Bulgaarse man. Nog voor zij officieel gescheiden 

was, bood zij zich aan in het bureau Huwelijken te Gent met de heer P. (...) op 07.04.2008 

om een samenlevingscontract te ondertekenen. 

o  Ze biedt zich te Gent aan op 15.10.2008 met haar zoon, die hier vermoedelijk illegaal 

verblijft. 

o De heer P. (...) woonde tot 2 maanden voor mevrouw officieel bij hem introk nog samen met 

de Belgische mevrouw (…) (NN 45.03.18 398-28). 

o Mevrouw had nog een wettelijke samenwonen lopen met de heer P. (...) op het ogenblik dat 

zij in Zomergem inlichtingen vraagt om te huwen met de heer R.-V.K. (...). De heer R.-V.K. 

(...) had geen weet van deze wettelijke samenwoonst.  

o De stad Gent vroeg een strikte opvolging wat betreft de effectieve samenwoonst van 

mevrouw Ch. (...) op basis van haar samenlevingscontract met de heer P. (...) aan de 

Dienst Vreemdelingenzaken,  omdat bovenstaande elementen het vermoeden deden rijzen 

dat mevrouw poogt om haar Bulgaarse gezin naar België over te brengen met het oog op 

betere levensomstandigheden. 

o Mevrouw meldt zich aan op 16.01.2009 te Zomergem om haar adres te wijzigen naar 

A.S.straat (…), Zomergem bij de heer R.-V.K. (...). De wijkagent stelt vast dat betrokkene 

aldaar niet woonachtig is. Mevrouw doet een nieuwe aangifte van adreswijziging op 

27.02.2009 voor het zelfde adres. Opnieuw wordt door de wijkagent vastgesteld dat 
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mevrouw daar niet aan te treffen is. Door dat de niet-inschrijving steeds gemotiveerd moet 

worden meegedeeld aan betrokkene kan zij zich in regel stellen en wordt zij ingeschreven 

te Zomergem.  

o Ondertussen is haar dossier bij de dienst Vreemdelingenzaken nog steeds niet in orde en 

krijgt zij het bevel om het grondgebied te verlaten op 13 augustus 2009. Mevrouw is dus 

niet in het bezit van een geldig verblijfsdocument. 

- De politie van Zomergem voerde, naar aanleiding van de aanvraag gezinshereniging, op 

verschillende data en uren woonstcontroles uit, waaruit het volgende blijkt: 

o Woe 10 maart 2010: 15.00: beiden afwezig  

o Do 11 maart 2010: 09.50: beiden afwezig 

o Woe 17 maart 2010: 10.15: beiden afwezig 

o Za 20 maart 2010: 10.50: Ch. (...) afwezig: R. (...) wist niet waar ze naartoe was, mogelijks 

naar Gent bij haar kinderen!! 

o Vrij 09 april 2010: 14.30: niet open gedaan: Auto voor de deur, niemand doet open. 15' later 

R. (...) alleen zien voorbijrijden op Nekke met zijn auto. 

o Za 17 april 2010: 11.15: Ch. (...) afwezig: Volgens R. (...) was zij voor een paar dagen 

afwezig, zij verbleef in Gent bij een zoon. 

o Woe 21 april 2010:11.20: R. (...) kwam met Ch. (...) naar bureel Sportlaan. Maakt zich  

schuldig  aan  doodsbedreigingen  ingevolge  controles  bij  hem  thuis  -  PV opgesteld.  

o Do 22 april 2010: beiden afwezig: (…) in de voormiddag verschillende malen aan de deur 

geweest. 

o Di 27 april 2010: 13.30: doen niet open, R. (...) komt even later thuis (alleen): auto voor de 

deur: sprak terug dreigende taal: oa. zal er nota van nemen - mijn tijd komt wel... 

o Di 18 mei 2010: 12.30: beiden afwezig 

o Do 27 mei 2010: 09.15: beiden afwezig 

- Uit het relatieverslag dd 24.06.2010, opgesteld door de politie van Zomergem, waarbij betrokkene  

uiteindelijk wordt aangetroffen, blijkt dat bij vorige controles geen kledij of andere vrouwelijke 

spullen van betrokkene konden aangetroffen worden en dat deze enkel aanwezig waren ten 

gevolge van de vorige negatieve controles. 

 

Overwegende dat betrokkene op minder dan twee jaar tijd zowel een wettelijke samenwoonst als een 

huwelijk afsloot; Overwegende dat bij de veelvuldig uitgevoerde woonstcontroles, zowel in het weekend 

als tijdens de week, betrokkene slechts één maal kon aangetroffen worden; Overwegende dat van een 

pas gehuwd koppel mag verwacht worden dat zij tijd samen spenderen en weten van elkaar waar zij 

verblijven; Overwegende dat uit de woonstcontroles blijkt dat dit niet zo is; Blijkt uit alle voorgenoemde 

feiten dat betrokkene er niet op gericht is om een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen, 

maar enkel uit is op het verkrijgen van een verblijfsdocument. 

 

Het recht op verblijf wordt dan ook geweigerd aan betrokkene.” 

 

Op 4 augustus 2010 maakt de advocaat van verzoekster bij aangetekend schrijven een brief en 

bijkomende bewijsstukken over aan de Dienst Vreemdelingenzaken.  

 

2. Ontvankelijkheid 

 

2.1 Verzoekster verwijst in haar verzoekschrift naar “de voor eensluidend verklaarde kopie van de 

aangetekende brief dd. 4/08/2010 gericht aan 1) FOD Binnenlandse Zaken (…) 2) aan de heer 

Burgemeester Zomergem, (…). Deze aangetekende brief werd aan de 2 instanties verstuurd zodat zij 

op de hoogte zijn van het verzoek tot nietigverklaring.” In de mate verzoekster dit stuk beschouwt als 

deel uitmakend van het verzoekschrift tot nietigverklaring wijst de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen erop dat dit bijgevoegd stuk geen middelen bevat zoals vereist door artikel 

39/69, § 1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet. Dit stuk is derhalve als verzoekschrift tot 

nietigverklaring niet ontvankelijk. In de mate verzoekster dit stuk beschouwd als deel uitmakend van de 

beslissing van 6 juli 2010 daar waar zij stelt dat “beide stukken maken één geheel uit van huidig verzoek 

tot nietigverklaring, om er één mee uit te maken, waarvan akte”, wijst de Raad erop dat de eensluidend 

verklaarde kopie van de aangetekende brief van 4 augustus 2010 geen aanvechtbare beslissing is en 

aldus niet het voorwerp kan zijn van het annulatieberoep.  

  

2.2 In fine van het verzoekschrift en repliekmemorie stelt verzoekster “En opnieuw wijzende aan 

verzoekster het recht van verblijf op het grondgebied toe te kennen.”  De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen treedt in het voorliggend geschil overeenkomstig artikel 39/2 van de 
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Vreemdelingenwet op als annulatierechter. Hij is derhalve niet bevoegd om een recht van verblijf op het 

grondgebied toe te kennen. Ambtshalve wordt vastgesteld dat, in de mate dat het beroep dit tot 

voorwerp heeft, het niet ontvankelijk is.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 42quater, 4° van de 

Vreemdelingenwet. Verzoekster citeert vooreerst voormeld artikel waarna zij het volgende uiteenzet:  

 

“In zake gelden volgende opmerkingen: 

1) Op 29/10/2008 werd een verklaring van wettelijk samenwonen afgelegd (stuk 2). 

Na het einde van de wettelijke samenwoning werd een bevel betekend op 13/08/2009 van de beslissing 

beëindiging van het verblijfsrecht, met bevel het grondgebied te verlaten. (stuk 3 ) (bijlage 21). 

Bij brief dd. 07/09/2009 van de FOD Binnenlandse Zaken ( stuk 4 ) werd gemeld “dat deze 

verblijfstoestand geregulariseerd is en dat dit bevolkingsdossier als afgehandeld mag beschouwd 

worden “. 

Er kan dan ook geen sprake zijn dat er in illo tempore geen gezamenlijk vestiging meer was. 

 

2) Verzoekster ontkent met klem als zou er geen gezamenlijke vestiging meer zijn of” dat er geen 

gezinscel meer is “ of dat betrokkene er niet op gericht is om een duurzame levensgemeenschap tot 

stand te brengen, maar enkel uit is op het verkrijgen van een verblijfsdocument (zoals de 

Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid het formuleerde in haar beslissing dd. 6/07/2010 waarvan 

de vernietiging wordt gevraagd). 

 

3) In casu is er geen sprake van:— hetzij ontbinding van het huwelijk, -hetzij nietigverklaring van het 

huwelijk, — hetzij een schijnhuwelijk. 

Er is geen enkele juridische beslissing die op objectieve wijze één van deze situaties onweerlegbaar 

vaststelt.” 

 

3.2. Verweerder antwoordt in de nota met opmerkingen dat voorliggende beslissing genomen werd op 

basis van artikel 51, § 3, derde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort 

Vreemdelingenbesluit) en niet op grond van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet zoals 

verzoekster lijkt te suggereren. Verweerder stelt vast dat de aanvraag van een verklaring van 

inschrijving als echtgenote van 22 februari 2010 geweigerd werd op basis van de correcte bepaling in 

het Vreemdelingenbesluit.  

  

3.3. In haar repliekmemorie stelt verzoekster het volgende:  

 

“Verwerende partij stelt dat de gewraakte beslissing dd 6/07/2010 is genomen op basis van art 51 §3, 

3de lid. 

Zulks is onjuist gezien de Minister afgaat op de opmerkingen en vaststellingen gedaan door de diensten 

van de gemeente, vaststellingen, die door concluante met de meeste klem worden, betwist.” 

 

3.4. De Raad wijst erop dat artikel 42quater van de Vreemdelingenwet stelt dat er gedurende de eerste 

twee jaar van het verblijf in de hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie in bepaalde 

gevallen een einde gesteld kan worden aan het verblijfsrecht van de familieleden van een burger van de 

Unie die zelf geen burger van de Unie zijn.  De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier niet blijkt 

dat aan verzoekster een verblijfsrecht werd toegekend. Op 7 augustus 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 (bijlage 21), deze wordt op 13 augustus 2009 aan verzoekster ter 

kennis gebracht. Verzoekster verwijst in haar middel naar deze beslissing, doch deze beslissing maakt 

niet het voorwerp uit van huidig geding. Verzoekster heeft geen beroep ingesteld tegen deze beslissing 

binnen de wettelijk voorziene termijn, zodat deze definitief is geworden en er met zekerheid kan worden 

gesteld dat verzoekster sinds 7 augustus 2009 geen verblijfsrecht meer had in België. Verzoekster kan 

niet ontkennen dat zij hiervan op de hoogte was, nu de beslissing op 13 augustus 2009 aan haar ter 

kennis werd gebracht en zij op 22 februari 2010 een aanvraag van een verklaring van inschrijving 

indiende als echtgenote van de heer R.V.K.D, met wie zij op 12 februari 2010 in het huwelijk trad. Op 6 

juli 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), die op 22 juli 2010 aan 

verzoekster ter kennis wordt gebracht. Dit is de bestreden beslissing of de beslissing die het voorwerp 
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van huidig geding betreft. Het betreft aldus de beslissing waarbij verzoeksters aanvraag tot verblijf wordt 

geweigerd en geenszins een beslissing waarbij er een verblijfsrecht wordt beëindigd. Verzoekster kan 

zich dan ook niet dienstig beroepen op artikel 42quater van de Vreemdelingenwet. 

 

Het eerste middel kan niet tot de nietigverklaring leiden. 

 

3.5. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van de motiveringsplicht, zoals 

omschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

en artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster zet haar middel als volgt uiteen:  

 

“De motiveringsplicht heeft 3 onlosmakelijk met elkaar verbonden verplichtingen tot gevolg: 

— de motieven van de rechtshandeling moeten kenbaar zijn 

— zij moeten beantwoorden aan de realiteit 

— tenslotte moeten zij draagkrachtig zijn 

en deze beslissing effectief verantwoorden. 

In zake beantwoorden de motieven niet aan de realiteit. 

In een kleine gemeente zoals Zomergem weet een ieder dat door het huwelijk van verzoekster met de 

heer R.-V.K.,D. (…), laatstgenoemde zijn levensonderhoud hem toegekend door het OCMW Zomergem, 

kwijtspeelt. Verzoekster wordt immers hoofd van het gezin en dient dan ook voor zichzelf en haar 

echtgenoot de kost te verdienen. Dat zij hierdoor omzeggens gans de dag afwezig is, is meer dan 

normaal gezien zij in verschillende gezinnen is tewerkgesteld als hulp in het huishouden, en zij zich met 

het openbaar vervoer moet verplaatsen van de ene werkplaats naar de andere. Dat deze tewerkstelling 

wordt bewezen door de werkgever CVBA (…), met zetel (…). De meerdere buren bevestigen dat zij 

verzoekster en haar echtgenoot omzeggens dagelijks zien thuiskomen dat zulks ook bevestigd wordt 

door Dr. C.P. (…), huisarts van het gezin. Dat de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid in zijn 

besluit voortgaat op niet gefundeerde veronderstellingen die door niets zijn bewezen. Voorhouden dat 

van een pas gehuwd koppel mag” verwacht worden dat zij tijd samen spenderen en weten van elkaar 

waar zij verblijven is klinkklare onzin. Hoe kan verzoekster thuis bij haar echtgenoot zijn, indien zij alleen 

moet instaan voor de kost en inwoon van het echtpaar? Hoe kan de echtgenoot R.-V.K.,D. (…), weten 

waar zijn echtgenote is, nu zij her en der moet werken bij verschillende gezinnen en zich aldaar naar toe 

moet begeven met het openbaar vervoer, hetgeen de 

nodige tijd vergt? 

 

In zake is er een zekere animositeit in hoofde van de verbalisanten en de gemeentelijke overheid. De 

heer R.-V.K.,D. (…), is lid van een hoogstaande familie. Hij is de zoon van wijlen R.-V.K.,J. (…), die 

jarenlang Vrederechter was te Zomergem: in zijn rechtstreekse familie en schoonfamilie zijn er 

hoogstaande functies zoals geneesheer. notaris e.d.. Dat de heer R.-V.K.,D. (…), er” een alternatieve 

levenswijze” op nahoudt. totaal verschillend van wat men van zulk een hoogstaande familie mag 

verwachten dat hij op latere leeftijd ( was 60 jaar oud toen hij met verzoekster huwde) met een 60 jarige 

dame van vreemde nationaliteit (!) het aandurft in het huwelijk te treden, wordt hem niet in dank 

afgenomen. Wel integendeel de familie en de gemeentelijke overheden doen er alles aan om dit 

huwelijk teniet te doen. Een van de middelen ervan is aan verzoekster het verblijfsrecht te ontnemen, en 

haar bevel te geven het grondgebied te verlaten. 

 

De door de verweerder ingeroepen redenen beantwoorden niet aan de werkelijkheid. Het is meer dan 

noodzakelijk dat er een objectieve vaststelling van samenwoonst wordt gedaan. rekening houdend met 

de noodwendigheden van het gezin van verzoekster, zoals bv. — de tewerkstelling van verzoekster in 

verschillende gezinnen — de verplaatsing met het openbaar vervoer — het feit dat verzoeksters zoon in 

Gent woont, en dat zij als grootmoeder haar kleinkinderen geregeld bezoekt. Desgevallend kunnen de 

getuigen die een schriftelijke verklaring hebben afgelegd (zie stukken 8 ) over de samenwoonst van 

verzoekster met haar echtgenoot ondervraagd worden. 

 

Ten onrechte overweegt de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid in de beslissing van 6/07/2010: 

uit het relatie verslag dd. 24/06/20] opgesteld door de politie van Zomergem, waarbij betrokkene 

uiteindelijk wordt aangetroffen, blijkt dat bij vorige controles geen kledij of andere vrouwelijke spullen 

van betrokkene konden aangetroffen en dat deze enkel aanwezig waren ten gevolge van de vorige 

negatieven controles. Concluante ontkent met de meeste klem als zou er in de echtelijke woning geen 

vrouwenkledij aanwezig zijn. Komt daarbij dat het relatieverslag dd. 24/06/2010 niet is medegedeeld aan 

concluante. Hoe kan de verwerende partij zich baseren op stukken die niet eens zijn medegedeeld aan 

concluante. Concluante wordt hierdoor in haar rechten van verdediging geschonden. 
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Uit bovenstaande blijkt dat de motivering, op grond waar van de verblijfsaanvraag van verzoekster wordt 

geweigerd, niet beantwoordt aan de realiteit en niet afdoende is de bestreden beslissing te nemen.” 

 

3.6. Verweerder wijst er op dat de rechten van verdediging in dergelijke akten niet van toepassing zijn 

en verwijst naar een arrest van de Raad van State. Tevens betoogt verweerder geen weet te hebben 

van een complot ten aanzien van het echtpaar. Verweerder stelt vast dat verzoekster zich beperkt tot 

het ontkennen van het feit dat er geen vrouwelijke kledij aanwezig was in de echtelijke woonst, terwijl 

verweerder zich baseert op het verslag van de samenwoonstcontrole. Aangaande verzoeksters 

argument dat zij nooit aanwezig was omdat zij dag in dag uit moet werken, stelt verweerder vast dat uit 

de aangegeven woonstcontrole en de voorgelegde arbeidsroosters blijkt dat verzoekster niet aan het 

werk was ten tijde van de woonstcontroles, waarna verweerder de verschillende tijdstippen overloopt. 

Verweerder wijst er ook op dat zowel dhr. R. als zijn echtgenote zich op 21 april 2010 om 11u20 

aanmeldden op het politiebureel ondanks dat verzoekster volgens haar uurrooster aan het werk zou zijn 

en dat de heer R. doodsbedreigingen uitte naar aanleiding van de veelvuldige controles bij hem thuis. 

Verweerder concludeert dat de bestreden beslissing terecht motiveert dat uit het geheel van de feiten 

blijkt dat verzoekster er niet op gericht is een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen, maar 

enkel uit is op het verkrijgen van een verblijfsdocument. 

 

3.7. Verzoekster herhaalt in haar repliekmemorie dat zij met klem betwist dat er in casu geen 

samenwoonst is, waarna zij haar argumenten nog eens benadrukt. Verzoekster meent dat “Indien deze 

verklaringen door de verwerende partij niet worden aanvaard, dan moet de verwerende partij een klacht 

indienen tegen bedoelde getuigen ( zie stuk 8) wegens valsheid in geschifte en gebruik ervan! 

Concluante heeft zich nooit schuldig gemaakt aan doodsbedreigingen aan de verbalisanten. Ook haar 

echtgenoot niet! Dat de heer R.-V.K. (…) in zijn zenuwachtigheid zou gezegd hebben mijn tijd komt wel’ 

kan niet als doodsbedreiging beschouwd worden zoals verweerster het ten onrechte poneert. Er is 

desbetreffend geen enkel bewijs!* 

Indien de verwerende partij of haar aangestelden, vaststellingen acteren — en hieruit conclusies trekken 

— die in strijd zijn met de werkelijkheid dan zijn de rechten van verdediging geschonden.” 

 

3.8. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht, heeft tot doel de bestuurde, 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. 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.  

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu dient te worden vastgesteld dat in de motivering van de bestreden 

beslissing wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel en het feit dat het verblijf van meer dan drie 

maanden wordt geweigerd daar verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het 

recht op verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger van de Unie nu uit het geheel 

van de feiten blijkt dat zij er niet op gericht is een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen 

maar wel uit is op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, verbonden aan de staat van 

gehuwde, waarna het geheel van de feiten uitvoerig wordt uiteengezet. 

 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 

welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet 

zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat 

verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster bijgevolg de schending van de materiële 

motiveringsplicht aanvoert, zodat het tweede middel vanuit dat oogpunt verder wordt onderzocht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad) is bij de beoordeling van de 

materiële motiveringsplicht 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 haar besluit is gekomen 

(RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 
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Verzoekster heeft een aanvraag ingediend tot verblijf van langer dan drie maanden als familielid van 

een burger van de Unie op grond van haar huwelijk met een Belg. 

 

Artikel 40bis, § 2 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

(...) 

1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten dat 

beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij hem 

voegt; 

(…) 

De koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de criteria inzake de stabiele 

relatie tussen de partners, bedoeld in 2°. 

(…)” 

 

Verzoekster dient niet enkel haar huwelijk aan te tonen, maar zij dient tevens zich te voegen bij haar 

echtgenoot. Zij dient aldus een werkelijk huwelijksleven te leiden met haar echtgenoot.  

 

De bestreden beslissing motiveert dat “uit het geheel van feiten blijkt dat betrokkene er niet op gericht is 

een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen, maar wel uit is op het verkrijgen van een 

verblijfsrechtelijk voordeel, verbonden aan de staat van gehuwde”. De bestreden beslissing haalt 

vervolgens de verschillende feiten aan waarop zij zich baseert, met name verzoeksters verblijfshistoriek, 

het onderzoek van de burgerlijke stand naar aanleiding van de aangifte van haar huwelijk, de 

verschillende woonstcontroles door de politie van Zomergem en het relatieverslag dat op 24 juni 2010 

werd opgesteld.  Verweerder concludeert als volgt: 

 

“Overwegende dat betrokkene op minder dan twee jaar tijd zowel een wettelijke samenwoonst als een 

huwelijk afsloot; Overwegende dat bij de veelvuldig uitgevoerde woonstcontroles, zowel in het weekend 

als tijdens de week, betrokkene slechts één maal kon aangetroffen worden; Overwegende dat van een 

pas gehuwd koppel mag verwacht worden dat zij tijd samen spenderen en weten van elkaar waar zij 

verblijven; Overwegende dat uit de woonstcontroles blijkt dat dit niet zo is; Blijkt uit alle voorgenoemde 

feiten dat betrokkene er niet op gericht is om een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen, 

maar enkel uit is op het verkrijgen van een verblijfsdocument.” 

 

Verzoekster is het niet eens met deze motieven. Vooreerst meent zij aan te tonen waarom zij afwezig 

was op het ogenblik van de samenwoonstcontroles. Zij wijst erop als gezinshoofd de kost te moeten 

verdienen, nu haar echtgenoot sinds hun huwelijk niet langer een levensonderhoud toegekend wordt 

door het OCMW. Zij wijst erop dat zij haar tewerkstelling bewijst, en zij door deze tewerkstelling de hele 

dag afwezig is en lang onderweg is nu zij zich met het openbaar vervoer moet verplaatsen. Zij meent 

ook dat het normaal is dat haar echtgenoot niet weet waar zij is, nu zij voor haar werk bij verschillende 

gezinnen moet zijn. Zij wijst ten slotte op de verklaringen van de buren en haar huisarts waaruit blijkt dat 

zij wel degelijk dagelijks thuiskomt. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster haar tewerkstelling, evenals haar uurrooster pas na 

de bestreden beslissing aan verweerder heeft meegedeeld. Tevens stelt de Raad vast dat zowel uit het 

administratief dossier, als de bestreden beslissing blijkt dat elf woonstcontroles plaatsvonden bij 

verzoekster, waarbij verweerder wenst na te gaan of verzoekster zich had gevoegd bij haar echtgenoot 

en er een werkelijk huwelijksleven op na houdt. Tevens blijkt dat verzoekster en haar echtgenoot op de 

hoogte waren van de woonstcontroles nu zij zich op 21 april 2010 hebben beklaagd op het politiebureel 

over de controles bij hen thuis. Verzoekster had aldus de mogelijkheid om verweerder in te lichten over 

haar onregelmatige werkuren en aan te geven op welke tijdstippen zij wel kon worden aangetroffen in 

haar woonst. Verzoekster legde deze informatie voor het eerst voor nadat de bestreden beslissing is 

genomen. Ook de getuigenverklaringen die zij neerlegt, worden voor het eerst neergelegd. De Raad 

benadrukt dat hij enkel een wettigheidstoetsing kan uitoefenen en zich hiervoor enkel rekening kan 

houden met de aan verweerder gekende feiten op het ogenblik van de bestreden beslissing. 

Verzoekster betwist de woonstcontroles op zich niet; Zij betwist niet dat zij niet aanwezig was. 

Verzoekster ontkent dat er geen vrouwelijke kledij aanwezig was en ontkent dat zij doodsbedreigingen 

zou hebben geuit. Verweerder baseert zich evenwel op de vaststelling van de politie die stelt dat er bij 

vorige controles geen kledij of andere vrouwelijke spullen konden aangetroffen worden en dat deze bij 

de laatste controle wel aanwezig waren. Evenmin stellen de vaststellingen van de politie dat verzoekster 
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de doodsbedreigingen zou hebben geuit, doch worden deze aan haar echtgenoot toegeschreven. Het 

betreffen vaststellingen van de politie die verzoekster betwist, doch de Raad stelt vast dat het slechts 

twee van de vele vaststellingen zijn waarop verweerder zich baseerde, dat de andere vaststellingen niet 

worden betwist en dat verzoekster zelf heeft nagelaten om verweerder op de hoogte te stellen van haar 

tewerkstelling en haar onregelmatige uren. Bovendien geeft verweerder in de conclusie van de 

beslissing duidelijk de voor hem doorslaggevende elementen van de verschillende onderzoeken aan. 

Noch het gebrek aan vrouwelijke kledij, noch de doodsbedreigingen blijken doorslaggevend te zijn 

geweest voor verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing. Verzoekster heeft wel degelijk de 

kans gehad haar versie van de feiten te geven en zich aldus te ‘verdedigen’. Ten overvloede stelt de 

Raad vast dat verweerder er terecht op wijst dat bij vier woonstcontroles haar afwezigheid niet kan 

worden verklaard door haar werkuren, zelfs niet wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat ze 

met het openbaar vervoer reist en dat zij volgens haar uurrooster aan het werk diende te zijn op het 

ogenblik dat ze zich met haar echtgenoot kwam beklagen op het politiekantoor. 

 

Bovendien merkt verweerder terecht op dat de rechten van verdediging niet van toepassing zijn op 

administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van de Vreemdelingenwet (cf. RvS 8 

september 2005, nr. 148.666; RvS 11 januari 2006, nr. 153.505). 

 

Verzoekster wijst er ook op dat er een zekere animositeit bestaat rond hun huwelijk, nu hun huwelijk niet 

wordt aanvaard in de familie van haar echtgenoot en deze invloed hebben bij de gemeentelijke 

overheden. De familie en de gemeentelijke overheden zouden er alles aan doen om het huwelijk teniet 

te doen.  

 

De Raad stelt opnieuw vast dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster dit via haar advocaat 

voor het eerst heeft laten weten aan verweerder nadat de bestreden beslissing is genomen. Verder stelt 

de Raad vast dat verzoekster zich bovendien beperkt tot een blote bewering, die zij met geen enkel 

begin van bewijs staaft. Bovendien wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing niet werd genomen 

door de gemeentelijke overheden, maar door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid en de bestreden beslissing is niet enkel gebaseerd op het onderzoek van de burgerlijke 

stand en de politie, maar ook op het eigen gedrag van verzoekster. Verzoekster toont dan ook op geen 

enkele wijze aan dat de bestreden beslissing niet op redelijke wijze zou zijn genomen, noch dat de 

motiveringsplicht zou zijn geschonden.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt voldoende dat verweerder alle aan hem op het ogenblik van de 

bestreden beslissing gekende feiten in overweging heeft genomen en er een grondig onderzoek werd 

gevoerd naar de vraag of verzoekster zich gevoegd heeft bij haar echtgenoot en er een werkelijk 

huwelijksleven op nahoudt. Uit bovenstaande blijkt dat het niet kennelijk onredelijk is van verweerder om 

op basis van verzoeksters eigen gedragingen, met name haar verblijfshistoriek,  het onderzoek van de 

burgerlijke stand, de woonstcontroles en het samenwoonstverslag te concluderen dat verzoekster niet 

de intentie heeft een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen, maar uit is op het verkrijgen 

van een verblijfsrechtelijk voordeel, verbonden aan de staat van gehuwde, en aldus niet voldoet aan de 

voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie maanden als burger van de 

Unie.  

 

Het tweede middel is ongegrond.  

 

3.9. In een derde middel voert verzoekster de 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 13 mei 1955 (hierna verkort EVRM) aan. Zij zet haar 

middel als volgt uiteen:  

 

“Het gecontesteerde ministerieel besluit is in strijd met art. 8 van het verdrag tot bescherming van de 

mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4/11/1950 geratificeerd bij wet van 

13/5/1955. Bovendien wordt het proportionaliteitsbeginsel miskend. 

Art. 8 van EVRM bepaalt ondermeer: 

eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, gezinsleven. Zijn huis. zijn briefwisseling — 

geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht, 

dan voorzover bij de wet is voorzien 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 rechten en vrijheden van 

andere. 
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De Raad van State heeft ter zake gesteld: 

Hieruit volgt dat de Overheid dient na te gaan of de noodzaak om in een democratische samenleving de 

openbare orde, de veiligheid enz... te beschermen door maatregel van verwijdering uit het land opweegt 

tegen de door art. 8 EVRM gewaarborgde gezins -en familieleven. (Raad van State 22/10/1986 TVR 

1978 —nr. 44, pag 27 e. v) 

Het proportionaliteitsbeginsel vereist dat de beslissing van de Overheid rekening houdt met alle 

elementen van de zaak, met alle betrokkene partijen en het uiteindelijk doel. De bestreden beslissing 

moet een evenwicht vormen tussen de verschillende belangen. 

 

Het kan niet betwist worden dan de uitwijziging van een 60 jarige vrouw, echtgenote van een Belg, 

onherroepelijke schade teweeg brengt zowel aan verzoekster en haar huwelijk. De door het ontnemen 

van het verblijfsrecht veroorzaakte schade verantwoordt de ministeriële beslissing niet. temeer daar 

verzoekster noch de openbare veiligheid noch ‘s land veiligheid noch de vrijheid van anderen in het 

gedrag brengt.” 

 

3.10. Verweerder antwoordt in de nota met opmerkingen in essentie het volgende: 

 

“Bovendien moet er opdat een vreemdeling zich op art.8 van EVRM zou kunnen beroepen, immers niet 

alleen sprake zijn van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens familie, het moet 

nagenoeg onmogelijk zijn voor de vreemdeling om in zijn land van oorsprong een familieleven te leiden.” 

 

3.11. Verzoekster repliceert in de repliekmemorie het volgende: 

 

“Hoe zou concluante met haar echtgenoot (…) in Bulgarije een huwelijksleven kunnen leiden, wanneer 

het niet eens vaststaat dat de echtgenoot D. als hoofd van het gezin betaling zou bekomen van steun 

hetzij van het OCMW, hetzij van welkdanige andere organisatie.” 

 

3.12. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

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

briefwisseling. 

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

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat verzoekster gehuwd is met dhr. D.R.V.K, van Belgische nationaliteit. 

Ondanks verzoeksters huwelijk kan niet zonder meer worden gesteld dat zij een gezin vormt met haar 

echtgenoot in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

Om zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoekster te vallen onder het 

toepassingsgebied van artikel 8, eerste lid van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er 

daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228, 29). De vreemdeling dient aannemelijk te 

maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. Er 

moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie tussen de 

vreemdeling en zijn familie. 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 beslissing te nemen. 

  

Verzoekster steunt zich voor het aantonen van haar gezinsband op haar huwelijk met haar Belgische 

echtgenoot. Uit bovenstaande blijkt evenwel dat het loutere feit op zich gehuwd te zijn, niet volstaat, 

doch dat er sprake moet zijn van een effectief beleefde gezinssituatie. Verzoekster diende een aanvraag 

in om machtiging tot verblijf als familielid van een burger van de Unie. Deze aanvraag werd door 

verweerder zoals uit de bespreking van het tweede middel is gebleken terecht afgewezen nu uit 

onderzoek blijkt dat verzoekster zich niet heeft gevestigd bij haar echtgenoot. Verzoekster onderhoudt 

geen werkelijke huwelijksband met haar echtgenoot. Verzoeksters huwelijk toont op zich niet aan dat er 

sprake is van een dermate hechte familieband dat er sprake zou kunnen zijn van een gezin in de zin van 
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artikel 8 van het EVRM en dus ook geen schending van artikel 8 van het EVRM. Zelfs indien 

verzoekster en haar echtgenoot als een gezin zouden kunnen worden beschouwd, dan nog blijkt dat 

artikel 8 van het EVRM geen absoluut recht is en dient artikel 8, 2
de

 lid van het EVRM in ogenschouw te 

worden genomen.  

 

Wat de eerste voorwaarde van artikel 8, 2
de

 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 vastgesteld te worden dat deze 

inmenging in casu minstens één van de in artikel 8, 2
de

 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 verzoekster in het kader van de eerbied voor 

haar gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische staat in het kader van de bescherming van 

de openbare orde anderzijds. Verzoekster betoogt dat dit niet het geval is.  

  

In casu werd een aanvraag tot verblijf van meer dan drie maanden als familielid van een burger van de 

Unie ingediend. Zoals uit de bespreking van het tweede middel is gebleken motiveert de bestreden 

beslissing geheel terecht dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 40bis, § 2, eerste 

lid, 1° van de Vreemdelingenwet, daar zij zich niet heeft gevoegd bij haar echtgenoot en zij er enkel op 

uit is een verblijfsrechtelijk voordeel verbonden aan de staat van gehuwde te verkrijgen. Artikel 8 van het 

EVRM kan niet worden uitgelegd als zou er in hoofde van de overheid een algemene verplichting 

bestaan om een vreemdeling op zijn grondgebied te gedogen. Artikel 40bis van de Vreemdelingenwet 

staat het recht op gezinsleven geenszins in de weg, maar heeft precies tot doel een wettelijk kader te 

scheppen binnen hetwelk het in artikel 8 van het EVRM vervatte recht kan worden uitgeoefend (RvS 2 

februari 2005, nr. 140.105). Artikel 8 van het EVRM legt aan de verdragsstaten niet de verplichting op 

om de vrije keuze van de gezinswoonplaats van een vreemdeling op hun grondgebied te gedogen, noch 

om hieraan een recht op gezinshereniging te verbinden (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996; 

EHRM, AHMUT t. Nederland, 28 november 1996). Het is pas in de mate dat de vreemdeling aantoont 

dat het gezinsleven in het land van herkomst bijzonder moeilijk is dat de weigering van een 

verblijfsaanvraag overeenkomstig de ter zake geldende regelgeving een inmenging in het gezinsleven in 

de zin van artikel 8 van het EVRM zal vormen. Zo dient opdat een vreemdeling zich op artikel 8 van het 

EVRM zou kunnen beroepen, immers niet alleen sprake te zijn van een voldoende hechte relatie tussen 

de vreemdeling en diens gezin, het moet ook nagenoeg onmogelijk zijn voor de vreemdeling om in zijn 

land van oorsprong een familieleven te leiden (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek 

EVRM deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, p.754). Het staat 

verzoekster vrij zich te laten vergezellen van haar echtgenoot naar haar land van herkomst. Verzoekster 

betoogt in haar repliekmemorie dat zij in Bulgarije geen huwelijksleven zou kunnen leiden, wanneer het 

niet eens vaststaat dat de echtgenoot als hoofd van het gezin betaling zou bekomen hetzij van het 

OCMW, hetzij van welkdanige andere organisatie. De Raad wijst er evenwel op dat verzoekster in haar 

tweede middel betoogde dat niet haar echtgenoot maar zij zelf het hoofd van het gezin is en instaat voor 

de inkomsten uit arbeid, waardoor haar echtgenoot hier in België ook geen steun van het OCMW meer 

ontvangt. Verzoekster toont niet aan dat zij in Bulgarije niet zou kunnen instaan voor haar gezin zoals zij 

hier in België beweert te doen. Bovendien dient opgemerkt te worden dat zelfs indien er sprake zou zijn 

van een scheiding, betreft het een tijdelijke scheiding, daar de beslissing verzoekster niet belet om op 

een later tijdstip het land legaal binnen te komen eens voldaan is aan de voorwaarden van artikel 40bis 

van de Vreemdelingenwet. Een tijdelijke scheiding teneinde zich in regel te stellen met de Belgische 

verblijfsregelgeving, kan gelet op de ruime appreciatiebevoegdheid die artikel 8 van het EVRM biedt aan 

de staatssecretaris of diens gemachtigde, zelfs indien er van een inmenging in het gezinsleven sprake 

zou zijn, in casu niet als onrechtmatig worden beschouwd. Een schending van artikel 8 van het EVRM 

wordt niet aangetoond.  

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

3.13. In een vierde middel voert verzoekster de schending aan van artikel 7 en artikel 40 van de 

Vreemdelingenwet. Verzoekster zet haar middel als volgt uiteen: 

 

“De bestreden beslissing dd. 6/07/2010 maakt een schending uit van o.a. art. 7 van de wet van 

15/12/1980. Door op 12/02/2010 in het huwelijk te treden met een Belgische onderdaan, heeft 
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verzoekster van rechtswege recht op verblijf van meer dan 3 maanden, en kon haar dan ook geen bevel 

worden gegeven het grondgebied te verlaten. 

 

Ook art. 40 van de wet van 15/12/1980 wordt miskend, nu aan verzoekster als echtgenote van een 

onderdaan van een lidstaat van de Europese gemeenschap het verblijfsrecht in België wordt ontnomen.” 

 

3.14. Verzoekster stelt in haar repliekmemorie: 

 

“Ten onrechte stelt verwerende partij dat dit middel onontvankeljk is. 

Niets is minder waar. Concluante heeft op niet mis te verstane wijze aangegeven op welke wijze de 

bestreden beslissing de rechtsregel schendt.” 

 

3.15. Aangaande de schending van artikel 40 van de Vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat 

verzoekster meent dat dit artikel zou geschonden zijn nu zij door haar huwelijk met een Belgisch 

onderdaan van rechtswege recht heeft op een verblijf van meer dan drie maanden. De Raad stelt vast 

dat artikel 40 van de Vreemdelingenwet enkel een recht van verblijf voorziet voor burgers van de Unie 

die een aanvraag indienen voor een verblijf van meer dan drie maanden in eigen hoofde. Verzoekster 

toont met haar betoog dan ook geen schending aan van artikel 40 van de Vreemdelingenwet. Indien 

verzoekster artikel 40bis, § 2, 1° van de Vreemdelingenwet zou bedoelen, dat in een verblijfsrecht 

voorziet voor familieleden van een burger van de Unie, kan worden volstaan met een verwijzing naar de 

bespreking van het tweede middel. 

 

Aangaande de opgeworpen schending van artikel 7 van de Vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat 

de bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 51, §3, derde lid van het 

Vreemdelingenbesluit, dat een uitvoeringsbepaling is van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet. De 

bestreden beslissing is geenszins gesteund op artikel 7 van de Vreemdelingenwet, zodat verzoekster 

dan ook niet aantoont op welke wijze artikel 7 van de Vreemdelingenwet wordt geschonden. 

 

Het vierde middel is zo al ontvankelijk, 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 vierentwintig 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 

 


