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 nr. 52 051 van 30 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 20 augustus 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 18 juni 2010 tot beëindiging van het verblijfsrecht met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

 

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 21 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 november 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat T. GILLIS verschijnt voor de 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 9 maart 2009, in functie van zijn Belgische echtgenote, een aanvraag in tot 

afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

 

1.2. Op 29 juli 2009 werd verzoeker in het bezit gesteld van een F-kaart.  

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 18 juni 2010 de 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze 

beslissing, die verzoeker een eerste maal op 9 juli 2010 en een tweede maal op 23 juli 2010 ter kennis 

werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 
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“In uitvoering van artikel 54 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gesteld 

aan het recht op verblijf van (A. H.) geboren te Casablanca, op 08.11.1982 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 15,12.1680: er is geen gezamenlijke vestiging meer tussen de 

echtgenoten.  

 

Uit het verslag dd 10.06.2010, opgesteld door de politie van Gent naar aanleiding van een samen-

woonstcontrole, blijkt dat betrokkene niet aan te treffen is:  

 

'Ik begaf mij op woensdag 00/06/2010 om 18u30 naar de (…) te 9000 Gent voor een onderzoek 

betreffende samenwoonst aangaande bovenvermeld koppel en kon er enkel (L. D.) aantreffen. Het 

koppel was mij nog niet persoonlijk gekend.  

 

Ik had er een gesprek met haar waaruit Ik volgende Informatie bekwam:  

□ ( L.) leerde (H.) kennen in de Overpoort (tijdens het uitgaan) ongeveer aan 3-tal jaar terug,  

□ zij was volgens haar eigen zeggen onmiddellijk verliefd.  

□ Er volgde volgens (L.)  een effectieve verhouding die 3 jaar stand hield.  

□ Ondertussen huwde zij op 30/01/2009. Er zijn geen kinderen,  

Sinds een paar maanden Is de relatie op emotioneel vlak sterk verminderd en volgens (L.) wilde zij 

zelf niet meer doorgaan met de relatie.  

□ (H.) verliet om deze reden de echtelijke woning rond 01/05/2010 om te gaan verblijven bij een tante, 

(R. F.)(°02/06/1957) op het adres (…  )te 9000 Gent  

□  Ongeveer 1 week terug gingen beiden langs bij een advocaat om de scheiding in te zetten met 

onderlinge toestemming.  

□ Volgens (L.) had zij nooit de intentie een schijnhuwelijk aan te gaan met (H.) maar was er wel 

sprake van echte liefde.  

 

Vermits (A.) ondertussen al meer dan 1 maand zijn adres van inschrijving verliet zonder daarvan 

adreswijziging aan te geven aan onze diensten, stellen wij op 10/06/2010 een voorstel tot ambtshalve 

afvoering op uit de bevolkingsregisters stad Gent met het verzoek verder onderzoek te doen naar zijn 

verblijfplaats te 9000 Gent – (…).'  

 

Hieruit blijkt dat er evenmin nog sprake is van een gezinscel.  

De gegevens van het rijksregister bevestigen dat betrokkene sedert 10.06.2010 met een voorstel 

ambtelijke schrapping staat. 

 

Omwille van deze reden wordt het recht op verblijf van betrokkene ingetrokken.“  

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging en de ontvankelijkheid 

 

2.1. In fine van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker om de bestreden beslissing te vernietigen en 

“opnieuw (…) aan verzoeker het recht van verblijf op het grondgebied toe te kennen.” 

 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 39/2, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

Vreemdelingenwet) treedt de Raad evenwel op als annulatierechter wanneer hij gevat wordt om 

uitspraak te doen over de beslissingen van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid of diens 

gemachtigde. De Raad kan bijgevolg niet in de plaats van het bevoegde bestuur enig verblijfsrecht 

toekennen. 

 

2.2. De procedures voor de Raad zijn vooralsnog kosteloos, zodat geen standpunt dient ingenomen te 

worden inzake de kosten van het geding. 
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2.3.1. Daarnaast moet worden vastgesteld dat verweerder opwerpt dat het beroep laattijdig en dus 

onontvankelijk is. Hij geeft aan dat de bestreden beslissing op 9 juli 2010 werd ter kennis gebracht aan 

verzoeker en dat deze pas op 18 augustus 2010 een beroep tot nietigverklaring instelde. 

 

 2.3.2. Verzoeker betoogt dat de bestreden beslissing hem weliswaar een eerste maal ter kennis werd 

gebracht op 9 juli 2010, doch dat deze kennisgeving nietig is omdat in de akte van kennisgeving niet 

vermeld wordt op wiens verzoek deze kennisgeving gebeurde. Hij stelt dat de bestreden beslissing hem 

een tweede maal ter kennis gebracht werd op 23 juli 2010 en dat deze datum als uitgangspunt voor de 

berekening van de beroepstermijn dient beschouwd te worden. 

 

2.3.3. De Raad merkt op dat overeenkomstig artikel 39/57 van de Vreemdelingenwet een beroep tot 

nietigverklaring kan worden ingesteld met een verzoekschrift binnen de dertig dagen na de kennisgeving 

van de beslissing waartegen het beroep gericht is. Hierbij dient te worden benadrukt dat de beroeps-

termijn ingaat op de dag die volgt op die waarop de verzoeker de inhoud van de bestreden beslissing op 

volkomen en nauwkeurige wijze kon kennen en dat een tweede betekening van de bestreden beslissing 

geen nieuwe beroepstermijn doet ingaan als de eerste reeds de termijn heeft doen aanvangen (J. 

BAERT, en G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 438 - 439). 

 

De in casu bestreden beslissing werd overeenkomstig de stukken van het door verweerder neergelegde 

dossier een eerste maal op 9 juli 2010 aan verzoeker ter kennis gebracht en vervolgens een tweede 

maal op 23 juli 2010. Het feit dat in de eerste akte van kennisgeving de woorden “Staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid” werden geschrapt heeft niet tot gevolg dat deze kennisgeving nietig is. Voor-

meld gegeven heeft immers niet verhinderd dat verzoeker op 9 juli 2010 kennis kreeg van de volledige 

inhoud van de bestreden beslissing en dat hij, nu de auteur van de bestreden beslissing in de bestreden 

beslissing zelf werd vermeld, ook kennis had van het feit dat de bestreden beslissing “voor de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid” werd genomen door attaché (T. V.). Er dient dan ook te 

worden vastgesteld dat de beroepstermijn aanving met de betekening van de bestreden beslissing op 9 

juli 2010. De dies a quo wordt bij de bepaling van de beroepstermijn niet in rekening gebracht. 

Verzoeker beschikte bijgevolg vanaf 10 juli 2010 over dertig dagen om een beroep in te leiden. Het 

verzoekschrift tot nietigverklaring werd evenwel slechts op 20 augustus 2010 aangetekend verzonden 

aan de Raad, terwijl de laatste nuttige dag 9 augustus 2010 was. Het verzoekschrift tot nietigverklaring 

werd bijgevolg laattijdig ingediend. 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk ratione temporis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

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

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 


