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 nr. 53 821 van 23 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 Oekraïense nationaliteit te zijn, op 15 september 2010 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

13 augustus 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 september 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 oktober 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. BREEMANS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat I. FLORIO, 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. J.G, de echtgenoot van verzoekster en van Nederlandse nationaliteit, diende op 8 september 2008 
een aanvraag van een verklaring van inschrijving in als werknemer/werkzoekende. Hij werd in het bezit 
gesteld van een E-kaart. 

 
1.2. Op 30 december 2008 dienden verzoekster en haar zoon een aanvraag van de verblijfskaart van 
een familielid van een burger van de Linie in als echtgenoot, respectievelijk bloedverwant in 
neerdalende lijn. Verzoekster en haar zoon werden op 9 februari 2009 in het bezit gesteld van een F-
kaart. 
1.3. Op 13 augustus 2010 werd door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 
asielbeleid het verblijfsrecht van J.G. beëindigd met bevel om het grondgebied te verlaten. 
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1.4. Op 13 augustus 2010 werd door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 
asielbeleid aan verzoekster het verblijfsrecht beëindigd met bevel om het rondgebied te verlaten. 
 
Het verblijfsrecht van verzoeksters zoon werd eveneens beëindigd; aan verzoekster werd het bevel 
gegeven tot terugbrenging van haar zoon. 

 
Dit is de bestreden beslissing. 

 
“BEËINDIGING VAN HET VERBLIJFSRECHT 
MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 
 
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 (…) 
geboren te L, op (in) 13.11.1967 
van Oekraïne (Rep.) nationaliteit. 
 
Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. 
 
Reden van de beslissing : 
 
Het verblijfsrecht van de echtgenoot werd beëindigd op basis van artikel 42 bis § 1. 
Betrokkene verkreeg het verblijf als familielid van een burger van de unie overeenkomstig artikel 40 bis 
§ 2, 1 °. 
 
Overeenkomstig artikel 42 quater, § 1, 1 ° dient er dan ook een einde gesteld te worden aan het 
verblijfsrecht van het familielid van de burger van de Unie. 
 
Te Brussel, op 13.08.2010” 
 

2. Over de rechtspleging 

 

Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad geen gerechtskosten kan opleggen. Het verzoek daartoe 

van de verzoekende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de verwerende partij, 

wordt om die reden verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.Verzoekster voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Enig middel - Schending de van artikelen 1,2,3 en 4 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de 
vreemdelingenwet (15.12.1980) mbt motivatie, artikel 12, 18, 39, 40, 44 en 52 van het EG Verdag, 
uitgewerkt bij richtlijn 2004/38/EG van 29.04.04 en (deels) omgezet bij KB, tevens opgenomen in de 
Vreemdelingenwet van 15.12.1980 onder artikel 40 e.v, art 13 EVRM art. 47 Handvest Grondrechten 
EU, redelijkheidsnorm, Art 8 EVRM. De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
de bestuurshandelingen heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de 
beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren 
met de middelen die het recht hem verschaft. 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. Artikel 62 van de wet van 15 december 
1980 stelt dat de beslissingen met redenen moeten worden omkleed. Het begrip “afdoende” impliceert 
dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 
beslissing. (zie o.a. R.v.St., nr. 167.407, 2 februari 2007; R.v.St., nr. 167.411,2 februari 2007). Dat het 
opgeworpen middel moet worden onderzocht op de formele motiveringsplicht, minstens dient te worden 
beoordeeld vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. De Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen is, bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet bevoegd zijn 
beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 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 (R.v.St., nr. 101.624, 7december2001). Dat de 
beslissing zeer kort was en enkel verwijst naar het verblijfsrecht van haar man. Dat niet op een redelijke 
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wijze tot deze beslissing kan zijn gekomen nu dient te worden vastgesteld dat na een verblijf van meer 
dan 1 jaar DVZ een uitgebreidere motiveringsplicht heeft, namelijk naarmate verzoekster langer 
verblijfsrecht heeft. Dat in de beslissing de gepaste motivering ontbreekt. Dat tevens niet de 
mogelijkheid werd geboden aan verzoekster om hierop te reageren. Dat bovendien geen rekening wordt 
gehouden met het kind en het feit de mevrouw zelf wel een inkomen had. Dat bovendien inzake Vrij 
verkeer van personen de mogelijkheid bestaat voor familieleden van EU onderdanen om zich op het 
Belgische grondgebied te vestigen. Dat hiervoor (en tevens voor werknemers) een voorwaarde kan 
worden opgelegd, namelijk geen onredelijke belasting van het sociale bijstandstelsel uitmaken. Dat 
echter een proportionaliteitstoest dient te worden doorgevoerd. De belasting moet namelijk onredelijk 
zijn. Dat de richtlijn 2004/38/EG dd 29.04.04 in artikel 14 inderdaad aangeeft dat (punt 3) een beroep op 
het sociale bijstandsstelsel niet automatisch tot een verwijderingsmaatregel leidt. Dat in punt 4 van 
hetzelfde artikel wordt gesteld dat in geen geval een verwijderingsmaatregel kan worden genomen ten 
aanzien van burgers van de Unie of hun familieleden indien: 
a) de burgers van de Unie werknemer of zelfstandige zijn, of 
b) de burgers van de Unie het grondgebied van het gastland zijn binnengekomen om werk te zoeken. In 
dit geval kunnen zij niet worden verwijderd zolang zij kunnen bewijzen dat zij nog immer werk zoeken en 
een reële kans maken te worden aangesteld. Dat deze die richtlijn directe werking heeft, RVVNr. 2258 
van 2 oktober 2007, lIde kamer De Raad stelt vast dat artikel 3.1. van de Richtlijn 2004/38/EG bepaalt 
dat de richtlijn van toepassing is ten aanzien van iedere burger die zich begeeft naar of verblijft in een 
andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en geldt ten aanzien van diens familieleden 
zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 2, die hem begeleiden of vervoegen. De Richtlijn 2004/38/EG is niet 
van toepassing op Unieburgers die zich binnen de eigen lidstaat bevinden of op familieleden die niet de 
nationaliteit van één van de lidstaten bezitten en die hen in dat land vervoegen. Het grensoverschrijdend 
aspect, dat door de richtlijn 2004/38/EG wordt vereist ontbreekt in casu. RVVNr. 2023 van 27september 
2007, IIde kamer Artikel 3 van de Richtlijn 2004/38/EG bepaalt wie de begunstigden zijn. Uit deze 
bepaling volgt dat deze Richtlijn van toepassing is ten aanzien van iedere burger die zich begeeft naar 
of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en ten aanzien van 
diensfamilieleden zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 2, die hem begeleiden of vervoegen. Dat deze 
richtlijn in punt 2 van hetzelfde artikel 14 stelt dat Burgers van de Unie en hun familieleden verblijfsrecht 
behouden zolang zij voldoen aan de voorwaarden van artikelen 7, 12 en 13. Dat volgens artikel 7 
verblijfsrecht wordt ontleend aan een werknemer of zelfstandige die 
geen onredelijke belasting vormt voor het sociale zekerheidsstelsel. En aan een student die in dezelfde 
voorwaarden verkeerd. Dat artikel 13 van de richtlijn stelt dat onverminderd het bepaalde in de tweede 
alinea, leiden scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of beëindiging van geregistreerd 
partnerschap als bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), niet tot verlies van het verblijfsrecht van de 
familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten: 
a) indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), bij de 
aanvang van de gerechtelijke procedure tot scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of 
bij de beëindiging van het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), ten 
minste drie jaar heeft geduurd, waarvan één jaar in het gastland, of 
b) indien het ouderlijk gezag over de kinderen van de burger van de Unie bij overeenkomst tussen de 
echtgenoten of partners als bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), dan wel bij gerechtelijke beslissing is 
toegewezen aan de echtgenoot of partner die niet de nationaliteit van een lidstaat bezit, of 
c) indien bijzonder schrijnende situaties zulks rechtvaardigen, bijvoorbeeld wanneer een familielid 
tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap het slachtoffer is geweest van huiselijk geweld, of 
d) indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of 
partners als bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), dan wel bij gerechtelijke beslissing, is toegewezen 
aan de echtgenoot of partner die niet de nationaliteit van een lidstaat bezit en de rechter heeft bepaald 
dat dit omgangsrecht in het gastland moet worden uitgeoefend, en dit zolang het nodig is. 
Alvorens het duurzame verblijfsrecht te verwerven, blijft hun recht van verblijf onderworpen aan de 
voorwaarde dat is aangetoond dat zij werknemer of zelfstandige zijn, of voor zichzelf en hun 
familieleden over toereikende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf 
ten laste komen van de socialebijstandsregeling van het gastland, dat zij een ziektekostenverzekering 
voor alle risico’s in het gastland hebben afgesloten, of dat zij lid zijn van de reeds in het gastland 
gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet. Dat artikel 42quater van de 
vreemdelingenwet stelt dat: § 4. Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, 
bedoelde geval niet van toepassing indien 
1° hetzij het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang van de 
gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of bij de beëindiging van het 
geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar heeft geduurd, waarvan 
minstens één jaar in het Rijk; 
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2° hetzij het recht van bewaring van de kinderen van de burger van de Unie, die in het Rijk verblijven, bij 
overeenkomst tussen de echtgenoten of de partners, bedoeld in artikel 4Obis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 
dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner die geen burger van de 
Unie is; 
3° hetzij het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of 
partners als bedoeld in artikel 4Obis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is 
toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 4Obis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, die geen 
burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van bewaring moet uitgeoefend worden 
in het Rijk en dit zolang het nodig is; 
4° hetzij bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid tijdens het 
huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 4Obis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, het 
slachtoffer is geweest van huiselijk geweld; en voor zover betrokkenen aantonen werknemer of 
zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun familieleden te beschikken over voldoende 
bestaansmiddelen, bedoeld in artikel 40, § 4, tweede lid, om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten 
laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en beschikken over een 
ziektekostenverzekering die alle risico’s in België dekt, of lid zijn van een in het Rijk gevormde familie 
van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet. Nu de omzendbrief van 23.05.08 stelt dat de 
burger van de Unie die geen werknemer, zelfstandige of werkzoekende is, en zijn familieleden, kunnen 
hun recht op verblijf verliezen indien zij een onredelijke belasting vormen voor het sociale 
bijstandsstelsel van het Rijk. Dat de omzendbrief ter zake geen wetgeving is doch een interpretatiewijze 
die een indicatie geeft van behandeling, dat behandelingen niet op discriminatoire wijze mogen worden 
doorgevoerd. Dat het ter zake dient te worden vastgesteld dat verzoekster zonder gehoord te zijn met 
een standaardmotivering het land wordt uitgezet op een moment dat zij en haar kind het slachtoffer zijn 
geworden van familiaal geweld en in een bijzonder kwetsbare positie zitten. Dat deze beslissing dan ook 
de redelijkheidsnorm niet doorstaat. Hoe groot de beoordelings- en beleidsvrijheid ook moge zijn, de 
beslissingen van administratieve overheden dienen de toets van de norm van de redelijkheid te 
doorstaan. Het is de enige juridische beperking van de vrije appreciatie van het bestuur dat over een 
discretionaire bevoegdheid beschikt. hoe de overheid de in het geding zijnde belangen afweegt, hoe de 
overheid het gewenste resultaat bereikt, steeds hangt het zwaard van de redelijkheid boven haar hoofd. 
De overheid moet in alle redelijkheid tot de belangenafweging zijn gekomen; de overheid moet in alle 
redelijkheid de door haar gekozen maatregel hebben kunnen kiezen; enz. Wanneer bij het toetsen wordt 
vastgesteld dat geen redelijk denkende overheidspersoon tot zo’n beslissing kon komen, wordt de 
beslissing vernietigd. (Het beginsel van behoorlijk bestuur, A. Van Mensel, Mys&Breesch Gent, 1997, 
400- 401). Dat verzoekster tevens de kans moest hebben om ten gronde over deze zaken gehoord te 
worden. EU Richtlijn 2004/38 legt voor gezinshereniging met EU-onderdanen een gerechtelijk beroep op 
dat ondermeer de feiten en omstandigheden en de evenredigheid van een uitwijzing moet kunnen 
onderzoeken. De zeer beperkte bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is tevens 
strijdig met het EU-recht en mogelijk ook met artikel 13 van het Europees Verdrag van de Rechten van 
de Mens: Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft 
recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is 
begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie. 
Tevens is er artikel 47 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie dat op 1 januari 2009 
directe werking zal hebben. Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig 
gerecht. Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn 
geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit 
artikel gestelde voorwaarden. Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn 
zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankeljk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is 
ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen. 
Rechtsbijstand wordt verleend aan diegenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, 
voorzover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen. Art 
31 van BU Richtlijn 2004/3 8 legt voor gezinshereniging met EU-onderdanen een gerechtelijk beroep op 
dat ondermeer de feiten en omstandigheden en de evenredigheid van een uitwijzing moet kunnen 
onderzoeken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de duur van het verblijf, de leeftijd, 
gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het gastland en 
de mate waarin men bindingen heeft met zijn land van oorsprong. Dat het recht op privé en gezinsleven 
wordt geschonden wanneer de moeder gedwongen wordt het land te verlaten en zo wordt gescheiden 
van haar kind. Dat de schending van dit artikel bovendien een verantwoording conform het tweede lid 
van dit artikel vereist. Dat er niet eens sprake is van het 1-jarig kind in de beslissing laat staan dat aan 
de vereiste van het tweede lid van artikel 8 EVRM werd voldaan.” 
 

3.2.1. Betreffende een eerste onderdeel van verzoeksters middel. 
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De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen 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 geeft duidelijk de motieven aan op grond waarvan de beslissing is 

genomen.  

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat het verblijfsrecht van de echtgenoot 

van betrokkene werd beëindigd op basis van artikel 42bis, §1. Betrokkene verkreeg het verblijf als 

familielid van een burger van de Unie overeenkomstig artikel 40bis, §2, 10. Overeenkomstig artikel 

42quater, 1, 10 dient er dan ook een einde gesteld te worden aan het verblijfsrecht van het familielid van 

de burger van de Unie. 

 

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 artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991. 

 

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. 

Terwijl verzoekster niet duidelijk maakt waarom er na een verblijf van meer dan één jaar een 

uitgebreidere motiveringsplicht geldt. 

 

Artikel 42quater, §1, eerste lid, 10 van de Vreemdelingenwet op basis waarvan de bestreden beslissing 

werd genomen, bepaalt: 

 

“§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. 
1° er wordt, op basis van artikel 42bis, 1, een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de 
Unie die zij begeleid of vervoegd hebben; 
2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk; 
3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt; 
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;” 
 

Gelet op het voorgaande is dit onderdeel van verzoeksters enig middel onontvankelijk, minstens 

ongegrond. 

 

3.2.2. Betreffende een tweede onderdeel van verzoeksters middel. 

 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat verzoekster zich niet dienstig kan beroepen op de Richtlijn 

2004/38/EG aangezien deze richtlijn niet van toepassing is op Unieburgers die zich binnen de eigen 

lidstaat bevinden of op familieleden die niet de nationaliteit van één van de lidstaten bezitten en die hen 

in dat land vervoegen. Verzoekster is geen burger van de Unie. Richtlijn 2004/38 werd bij KB van 25 

april 2007 omgezet in de Vreemdelingenwet, meer bepaald door de artikelen 40 e.v. van de 

Vreemdelingenwet. Waar verzoekster de schending aanvoert van de Richtlijn 2004/38/EG volstaat het 

te stellen dat deze richtlijn is omgezet in het nationaal recht (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, Memorie van Toelichting. Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2845/00). 

Verzoekster toont niet aan welk artikel van de Richtlijn niet of foutief zou zijn omgezet in het nationaal 

recht, zodat zij zich niet meer op de directe werking van de bepalingen van deze richtlijnen kan 

beroepen. Verzoeksters beschouwingen dienaangaande missen dan ook feitelijke en juridische 
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grondslag. De uiteenzetting van verzoekster 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.  

 

Verzoekster komt niet verder dan het louter citeren van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie zonder uiteen te zetten hoe en in welke mate voornoemde bepaling is 

geschonden. 

 

 Waar verzoekster verwijst naar artikel 42quater, §4 van de Vreemdelingenwet benadrukt de Raad dat 

verzoekster zich niet dienstig kan beroepen op dit artikel. Immers artikel 42quater, §4 van de 

Vreemdelingenwet betreft een afwijkende bepaling waarbij in de vier aangehaalde situaties het 

verblijfsrecht niet kan worden beëindigd in toepassing van art. 42quater, 1, eerste lid 4° van de 

Vreemdelingenwet. Artikel 42quater, §4 van de Vreemdelingenwet bepaalt uitdrukkelijk: 

 

“§ 4. Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1°, eerste Iid, 4°, bedoelde geval niet van 
toepassing indien: (…).” 
 

In casu werd de bestreden beslissing niet genomen in toepassing van artikel 42quater, eerste lid, 4° van 

de Vreemdelingenwet, doch wel in toepassing van artikel 42quater, §1, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet. Verzoeksters beschouwingen missen juridische grondslag. 

 

Waar verzoekster inroept dat zij niet gehoord werd, benadrukt de verwerende partij dat de hoorplicht 

niet van toepassing is op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van de 

Vreemdelingenwet (RvS 26 maart 2003, nr. 117.575). In casu dient te worden vastgesteld dat 

verzoeksters echtgenoot zijn verblijfsrecht werd beëindigd op basis van artikel 42bis, §1 van de 

Vreemdelingenwet. Dit wordt niet ontkend door de verzoekende partij. Aangezien de burger van de 

Unie, in functie van wie verzoekster haar verblijfsrecht heeft verkregen, zijn verblijfsrecht werd 

beëindigd, wordt door de gemachtigde beslist dat in toepassing van het voormelde artikel 42quater, §1, 

eerste lid, 10 het verblijfsrecht van verzoekster op haar beurt dient te worden beëindigd. Verzoekster 

toont niet aan dat er sprake zou zijn van een kennelijk onredelijke beslissing.  

 

3.2.3. Betreffende een tweede onderdeel van verzoeksters middel. 

 

Krachtens artikel 8, eerste lid van het EVRM heeft ieder recht op respect voor zijn familie- en 

gezinsleven. De gemachtigde van de federale staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid oordeelde 

geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, dat het verblijfsrecht van 

verzoekster diende te worden beëindigd met bevel om het grondgebied te verlaten. Terwijl tegelijkertijd 

aan verzoekster het bevel werd gegeven tot terugbrenging van haar kind, wiens verblijfsrecht eveneens 

werd beëindigd. In de gegeven omstandigheden vormt de niet noodzakelijk definitieve verwijdering van 

het grondgebied van verzoekster geen verboden inmenging in de uitoefening door deze laatste van haar 

recht op privé- en gezinsleven in de zin van dit verdragsartikel.  

 

Artikel 13 van het EVRM kan, gelet op de inhoud en het doel van de rechtsregel, niet dienstig worden 

opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde Verdrag aan te duiden waarvan de schending een 

effectief rechtsmiddel vereist. Verzoekster roept de schending in van artikel 8 van het EVRM, maar 

hierboven werd reeds besproken dat verzoekster geen ernstige schending van artikel 8 van het EVRM 

aantoont. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

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

door de verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig december tweeduizend en tien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


