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 nr. 52 344 van 3 december 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 13 juli 2010 tot beëindiging van het verblijfsrecht met 

bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 14 september 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 oktober 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE ROECK, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat D. VAN DER BEKEN, 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 is van Marokkaanse nationaliteit, geboren te Al Hoceima op 27 oktober 1987. 

 

1.2. Verzoeker Is op X in Marokko in het huwelijk getreden met X, die de Belgische nationaliteit heeft 

verkregen. 

 

1.3. Op 26 maart 2009 heeft verzoeker een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een visum type D 

gezinshereniging, dat hem werd toegestaan. 

 

1.4. Op 22 oktober 2009 liet verzoeker zich inschrijven. Er werd hem op 10 februari 2010 een F-kaart 

afgeleverd. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 van 5 

1.5. Op 27 april 2010 deed verzoeker een aangifte van adreswijziging. Hij meldde aan de gemeente dat 

hij en zijn echtgenote ‘uiteen zijn'. Na een samenwoonstcontrole op 10 mei 2010 op het nieuwe adres 

bleek dat verzoeker daadwerkelijk alleen woonde. 

 

1.6. Een volgend samenwoonstonderzoek op 14 juni 2010 was opnieuw negatief. Ter gelegenheid van 

dit onderzoek verklaarde de betrokkene aan de politie dat zij ‘nooit een relatie gehad hebben'. 

 

1.7. Op 13 juli 2010 werd door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid 

een beslissing genomen houdende de beëindiging van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die op 22 juli 2010 aan verzoeker werd betekend. 

 

“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.A.) (…), van Marokkaanse nationaliteit. 

 

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

 

Reden van beslissing : 

Artikel 42quater §1,4° van de wet van 15.12.1980: er is geen gezamenlijk vestiging meer van de 

echtgenoten. Uit het relatieverslag d.d 14.06.2010 blijkt het volgende : betrokkene en de echtgenote zijn 

elkaar. De echtgenote van betrokkene verklaart dat ze geen foto’s hebben van hun huwelijk. De 

echtgenote verklaart dat ze nooit een relatie gehad hebben.  

De gemeente liet ons reeds op 29.04.2010 weten dat de betrokkene alleen een adreswijziging 

doorgevoerd heeft. Dit wordt bevestigd door het relatieverslag van 14.06.2010.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoeker de schending op van artikelen 40, 40 bis en 42quater §1,4°,  de 

schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: met name de zorgvuldigheidsplicht en de 

schending van de artikels artikelen 2,3 en 5 van de ‘motivatieplichtwet’ van 29 juli 1991. 

 

2.2. Verzoeker licht zijn enig middel als volgt toe: “Verzoeker heeft het recht tot vestiging in België als 

echtgenoot van een Belgische onderdaan conform de artikels 40 en 40 bis van de wet van 15/12/1980; 

Het artikel 42quater § 1,4° kan niet ingeroepen worden als wettelijke basis om zijn recht van verblijf te 

weigeren; Inderdaad volgens dat artikel moet het huwelijk ontbonden of nietig zijn verklaard; In huidig 

geschil is geen enkel van deze twee elementen aanwezig; Het huwelijk is noch ontbonden 

(echtscheiding) noch nietig verklaard; Dit maakt dan ook een onbehoorlijk gedrag uit van de Heer 

Staatssecretaris van Migratie en Asielbeleid; Verzoeker verwijst naar de vaste rechtspraak van de Raad 

van State aangaande het samenleven van de echtgenoten: de Raad van State roept ambtshalve op op 

de onwettigheid van de weigering van vestiging op grond dat de vreemdeling niet met haar echtgenoot 

woont (zie arresten RvS, 25/02/1987, 20/02/1987, 09/12/1988, 08/05/1990, 28/08/1992, 28/10/1992, 

21/06/1993, 10/02/1993, 10/06/1994 enz); Er is ook schending van het beginsel van de motivatieplicht; 

Het is met omdat één van de partijen niet ingeschreven staat op hetzelfde adres als de andere 

huwelijkspartner dat er geen gezinscel meer bestaat; Tegenpartij heeft geen enkel onderzoek ter 

plaatse uitgevoerd noch verzoeker ondervraagd. Tegenpartij baseert zich enkel en alleen op de 

verklaringen van de echtgenote dat geen exacte weergave is van de feitelijke situatie; Gezinscel kan 

bestaan zonder ingeschreven te zijn op hetzelfde adres. Partijen kunnen bij onderling akkoord 

samenwonen zonder ingeschreven te zijn op hetzelfde adres voor redenen die hun eigen en persoonlijk 

zijn”. 

 

2.3. Betreffende de vermeende schending van de artikelen 2, 3 en 5 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, artikelen die de formele 

motiveringsplicht betreffen, geldt het volgende. Uit de lezing van verzoekers toelichting bij diens enig 

middel blijkt dat verzoeker daarin inhoudelijke kritiek levert, het weze vanuit louter feitelijk oogpunt, het 

weze vanuit het oogpunt van het materieel recht, en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de 

motieven vervat in de bestreden beslissing van 13 juli 2010. 

Op grond van 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 verzoeker 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 
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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. 1918-19, 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 genoegzaam 

dat de inhoud daarvan verzoeker het genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om hem toe te laten 

de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. 

 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld: 

 

"In uitvoering van artikel 54 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 (...) 

Reden van de beslissing: Art 42quater § 1, 4° van de wet van 15.12.1980: er is green gezamenlijke -

vestiging meer van de echtgenoten. Uit het relatieverslag dd 14.06.2010 blijkt het volgende: betrokkene 

en de echtgenote zijn uit elkaar. De echtgenote van betrokkene verklaart dat ze geen foto's hebben van 

hun huwelijk. De echtgenote verklaart eveneens dat ze nooit een relatie gehad hebben. De  gemeente  

liet  ons  reeds  op  29. 04.2010 weten dat betrokkene alleen een adreswijziging doorgevoerd heeft. 

Toen deelde betrokkene mee dat hij en de echtgenote uiteen waren. Dit wordt bevestigd door het 

relatieverslag van 14.06.2010." 

 

2.4. Deze vermeldingen laten verzoeker toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan een 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht werd genomen 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 beslissingen zijn genoegzaam gemotiveerd. Verzoekers uiteenzetting kan aan het 

voorgaande geen afbreuk doen. 

 

2.5. Ook verzoekers verwijzingen naar de vermeende schendingen van de artikelen 40, 40bis en 

42quater van de vreemdelingenwet kunnen niet worden aangenomen. Ofschoon dat aan verzoeker een 

F-kaart was afgeleverd op grond van zijn huwelijk met een Belgische onderdane (artikel 40bis e.v. 

Vreemdelingenwet), heeft de wetgever immers voorzien dat aan het verblijfsrecht een einde kan worden 

gesteld indien er geen gezamenlijke vestiging meer is tussen de echtgenoten.  

 

Artikel 42quater, §1, 4° van de vreemdelingenwet bepaalt hieromtrent immers het volgende: 

 

“§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: 

 (…) 

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

nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 

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

 

2.6. In tegenstelling tot wat verzoeker poogt voor te houden, is aldus niet vereist dat het huwelijk ‘wordt 

ontbonden of nietig verklaard', doch kan het verblijfsrecht ook worden beëindigd indien er geen 

gezamenlijke vestiging meer is tussen de echtgenoten. De laatste zinssnede van bovenstaand artikel 

luidt immers “OF er is geen gezamenlijke vestiging meer.” Precies om na te gaan of de echtgenoten het 

toegekende verblijfsrecht op basis van een huwelijk met een Belgische onderdaan werkelijk beleven met 

de intentie een huwelijksgemeenschap te vormen, kan er gedurende de eerste twee jaar van hun 

verblijf, precies in die 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. 

 

2.7. In casu heeft de gemachtigde na politioneel onderzoek moeten vaststellen dat er geen 

gezamenlijke vestiging meer is tussen de echtgenoten. Deze vaststelling werd overigens door 

verzoeker zelf bevestigd. Verzoeker heeft zelf t.a.v. de gemeente verklaard dat zij ‘uiteen zijn'. Hij kan 

thans dan ook niet dienstig stellen dat hij niet zou zijn ondervraagd of er geen enkel ‘onderzoek ter 
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plaatse' zou zijn uitgevoerd. Er zijn twee ‘samenwoonstcontroles’ gebeurd. Geenszins is de bestreden 

beslissing ‘enkel en alleen’ gebaseerd zou zijn op de verklaringen van de echtgenote. 

 

2.8. Op 27 april 2010 deed verzoeker een aangifte van adreswijziging. Hij meldde aan de gemeente dat 

hij en zijn echtgenote ‘uiteen zijn'. De schriftelijke neerslag van dit gegeven is terug te vinden in het 

administratief dossier op een document van de gemeente van 8 juli 2010 dat gevoegd zit bij het 

samenwoonstverslag van 14 juni 2010 van de samenwoonstcontrole die gebeurde op 30 mei 2010. Ter 

gelegenheid van dit onderzoek verklaarde de betrokkene expliciet aan de politie dat zij ‘nooit een relatie 

gehad hebben'. 

 

2.9. Een eerder politioneel onderzoek, naar aanleiding van een aanvraag woonstverandering, op 10  

mei 2010 was tevens negatief. Uit dit verslag blijkt immers dat ook verzoeker daadwerkelijk alleen 

woonde. 

 

2.10. Verzoekers beschouwingen missen elke feitelijke grondslag en kunnen niet worden aangenomen. 

Gelet op de concrete gegevens inzake, zoals deze ook blijken uit het administratief dossier heeft de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid terecht een beslissing genomen tot 

beëindiging van het verblijfsrecht. 

 

2.11. Uit het voorgaande blijkt verder duidelijk dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Migratie- en Asielbeleid bij het nemen van zijn beslissing zorgvuldig is tewerk gegaan. Het 

zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. van 2 februari 

2007, nr. 167.411; R.v.St. van 14 februari 2006, nr. 154.954). Alle gegevens in het administratief dossier 

werden in overweging genomen, en uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk om welke redenen de 

gemachtigde tot de beslissing is gekomen. De feiten die de bestreden beslissing ondersteunen worden 

niet, als dusdanig, betwist door verzoeker en zijn terug te vinden in het administratief dossier middels de 

documenten die besproken werden onder de punten 2.8 en 2.9. Nergens blijkt dat de bestreden 

beslissing noch wat de feiten, noch wat de beslissing zelf betreft, in strijd kan worden geacht met het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoeker kan niet dienstig anders voorhouden.  

 

2.12. De vage en ongestaafde beschouwingen van verzoeker missen feitelijke en juridische grondslag, 

en kunnen geen afbreuk doen aan de bestreden beslissing. De uiteenzetting van verzoeker kan niet 

leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing, die slechts kan worden uitgesproken voor 

zover zou zijn aangetoond als zou de bestreden beslissing een hetzij substantiële, hetzij op straffe van 

nietigheid voorgeschreven vorm overtreden, hetzij een overschrijding of afwending van de macht 

inhouden. 

 

Het enig middel is niet gegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie december tweeduizend en tien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MILOJKOWIC 

 


