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 nr. 55 527 van 3 februari 2011 

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 Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 12 november 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 26 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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 december 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 januari 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. VAN DE POEL, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat N. LUCAS HABA, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster diende op 20 mei 2009 een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie op grond van een duurzame relatie met een Belgische 

onderdaan. 

 

1.2. Op 27 oktober 2009 werd verzoekster in het bezit gesteld van een F-kaart. 

 

1.3. Op 26 augustus 2010 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

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

Verzoekster werd hiervan op 12 oktober 2010 in kennis gesteld. 

Dit is thans de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt 
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“(…) Artikel 42quater §1,4° van de wet van 15.12.1960: er is geen gezamenlijke vestiging meer van de 

partners. Reeds op 27.07.2010 meldde de gemeente Haaltert dat betrokkene de partner had verlaten en 

naar Antwerpen was verhuisd. 

 

Ze woonde een tijd in bij ene mevrouw (D.D.). Volgens het politieverslag d.d. 13.08.2010 betrof het een 

tijdelijk verblijf. Betrokkene staat sedert 17.08.2010 ingeschreven op het huidig adres als alleen-

staande.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoekster de schending op van “artikel 42quater van de Vreemdelingen-

wet juncto artikel M, I, B en II, B van de Ministeriële Omzendbrief van 29 september 2005 betreffende 

het verslag van samenwoonst of van gezamenlijke vestiging dat opgesteld wordt in het kader van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen en van de omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het 

verlenen van een verblijfsmachtiging op basis van samenwoonst in het kader van een duurzame relatie 

(BS. 29.09.2005; hierna: Ministeriële Omzendbrief 29.09.2005) en van de beginselen van behoorlijk 

bestuur met name het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel en de materiële 

motiveringsplichty*«ncto artikel 42 quater, §5 van de Vreemdelingenwet.” 

 

Verzoekster betoogt ondermeer als volgt:  

 

1. Definitie "gezamenlijke vestiging" vs. "duurzaamheid van de relatie" 

Artikel 40bis van de Vreemdelingenwet legt de verplichting op tot "gezamenlijke vestiging" voor een 

gezinslid van een Belg of een burger van de Unie die zich bij deze Belg of deze burger van de Unie 

komt voegen. In casu betekent dit dat op verzoekster de verplichting rust om met haar partner een 

"gezamenlijke vestiging" te hebben. 

Bij gebreke aan deze "gezamenlijke vestiging" kan in navolging van art. 42quater Vreemdelingenwet het 

verblijfsrecht van de betrokken vreemdeling ontnomen worden. 

In artikel M, I, Bjuncto II, B van de Ministeriële Omzendbrief 29.09.2005 - die in het kader van het oude 

artikel 40 (thans: artikel 40bis) van de Vreemdelingenwet werd opgesteld - staat het volgende te lezen: 

"I. Definities 

A. (...) 

Deze controle betreffende de samenwoonst is strikter dan de controle betreffende de gezamenlijke 

vestiging (zie infra), aangezien nagegaan dient te worden of de betrokkenen wel effectief samenwonen.  

(...) 

B. Controle van de gezamenlijke vestiging 

Artikel 40 van de wet van 15 december 1980 legt de verplichting tot gezamenlijke vestiging op voor het 

familielid (3) van een vreemdeling die een onderdaan is van een lid-Staat van de E.E.R (1) of van een 

Belg die zich in België bij die persoon komt voegen. 

Het begrip "gezamenlijke vestiging " werd via de wet van 6 augustus 1993 ingevoegd in artikel 40 van 

de wet van 15 december 1980 teneinde de wet in overeenstemming te brengen met de Europese 

reglementering" (4). 

Het begrip " gezamenlijke vestiging " houdt niet de verplichting in om samen te wonen of permanent een 

gemeenschappelijk leven te leiden. 

Indien de vreemdeling die een onderdaan is van een lid-Staat van de E.E.R. (1) of de Belg, bij wie men 

zich voegt, daadwerkelijk in België verblijft, dient er nagegaan te worden of de betrokkenen gezamenlijk 

gevestigd zijn, d.w.z. een gemeenschappelijk leven leiden. 

Tussen echtgenoten dient er bijvoorbeeld sprake te zijn van een effectieve echtelijke relatie, ook al 

hebben zij afzonderlijke verblijfplaatsen (volgens de Raad van State dient er sprake te zijn van "een 

zekere duurzaamheid in het onderhouden van minimale echtelijke relaties "). 

Praktisch gezien wordt er via de controle van de gezamenlijke vestiging nagegaan of er sprake is van 

een effectieve echtelijke relatie. Zo is er bijvoorbeeld wel sprake van gezamenlijke vestiging indien de 

echtgenoten gedurende de week om professionele of andere redenen gescheiden leven, maar tijdens 

het weekend elkaar vervoegen. Er is daarentegen geen sprake van gezamenlijke vestiging indien een 

persoon zich slechts één keer per week aanbiedt bij de verblijfplaats van zijn echtgeno(o)t(e) om er zijn 

briefwisseling te komen afhalen. In dergelijke gevallen dient de politieambtenaar een grondig onderzoek 

uit te voeren om de eventuele verblijfplaats van één van de echtgenoten te achterhalen. Een dergelijke 

controle van de gezamenlijke vestiging moet ook worden uitgevoerd in het geval van een aanvraag tot 

herziening van een beslissing tot afwijzing van een aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot 
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verblijf van een familielid (5) van een vreemdeling die een onderdaan is van een lid-Staat van de EER 

(1) of van een Belg die met hem komt samenleven in België. " 

Het begrip "gezamenlijke vestiging" houdt niet in dat men verplicht is om samen te leven of permanent 

een gemeenschappelijk leven te leiden. Men moet zich niet fixeren op het feit of individuen al dan niet 

samenwonen, maar men dient conform de voormelde omzendbrief na te gaan of er effectief sprake is 

van een een zekere duurzaamheid in de betrokken relatie. 

Bovendien blijkt uit de vaste rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat het hebben 

van verschillende verblijfsplaatsen op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat er geen effectieve 

affectieve relatie meer zou bestaan: 

- RVV 28 augustus 2007, nr. 1.397: 

« Le Conseil relève que les informations contenues dans cette enquête se limitent en fin de compte à 

constater que les intéresses n'étaient pas présents a leur domicile lors des visites du fonctionnaire de 

police, et qu'une absence du requérant n'a pu être justifiée de manière plausible. (...) 

De tels constats, posés sans rechercher, auprès du voisinage ou encore auprès des intéresses eux-

mêmes lorsqu'ils se sont finalement présentés au fonctionnaire de police, d'autres informations portant 

sur la réalité même de leur cohabitation ou vie commune, ne peuvent valablement fonder la conclusion 

qu'il n'y a pas de vie commune entre eux et qu'il s'agit d'un manage de complaisance. La prudence 

s'imposait d'autant plus en l'espèce qu'il est de jurisprudence constante, concernant la notion 

d'installation commune visée à l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, que cette condition 

«n'implique pas une cohabitation effective et durable» mais plus généralement «l'état de conjoint qui ne 

saurait être reconnu sans la persistance d'un minimum de relation entre les époux». (C.E., arrêt n° 24 

avril 1995)." 

- RVV 11 september 2007, nr. 1.637: 

"Een vestigingsaanvraag kan in toepassing van artikel 40, § 6 van de wet van 15 december 1980 en 

artikel 61 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen geweigerd worden indien de echtgenote van 

een Belg zich niet met deze Belg vestigt of komt vestigen. In de bestreden beslissing wordt terecht 

gepreciseerd dat het zich gemeenschappelijk vestigen niet noodzakelijk een effectieve en duurzame 

vorm van samenwonen met zich meebrengt, doch minstens de staat van echtgenoot veronderstelt, die 

eigenlijk niet als dusdanig kan erkend worden zonder het bestaan van een minimum van relatie tussen 

de echtgenoten. Er dient dus tussen de echtgenoten een reële, echtelijke band te bestaan (levens-

gemeenschap), ook al is de verblijfplaats van de echtgenoten verscheiden." 

- RVV 27 januari 2009. nr. 22.062 

« Le Conseil rappelle que l'une des conditions de l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, 

disposition sur laquelle le requérant s'est basé pour solliciter le regroupement familial avec une Belge, 

est que l'étranger vienne s'installer ou s'installe avec ce dernier. La notion d'installation, bien que 

n'impliquant pas une cohabitation permanente, suppose un minimum de vie commune qui doit se 

traduire dans les faits. (...) 

La prudence s'imposait d'autant plus en l'espèce qu'il est de jurisprudence constante, concernant la 

notion d'installation commune visée a l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, que cette 

condition n'implique pas « (...) une cohabitation effective et durable » mais plus généralement, « l’état de 

conjoint qui ne saurait être reconnu sans la persistance d'un minimum de relation entre les époux » 

(C.E., arrêt n° 50.030 du 24 avril 1995). » 

Zie eveneens: R.v.V. 30 augustus 2007, arrest nr. 1487; R.v.V. 16 oktober 2007, arrest nr. 2684. 

DVZ toont in de bestreden beslissing niet aan dat er tussen verzoekster en de heer (K.S.) geen relatie 

meer bestaat. Zelfs al woont één van de partners in een andere gemeente of stad, impliceert dit niet 

automatisch dat er geen gezamenlijke vestiging meer zou bestaan. 

 

2. Officieel adres Antwerpen vs. het centrum van de socio economische belangen. 

Uit de voorgaande rechtspraak blijkt duidelijk dat éénzelfde woonplaats tussen verzoekster en haar 

partner geen vereiste is, doch wel een duurzame relatie. 

In casu liet verzoekster haar officiële adres overbrengen naar Antwerpen, en dit omwille van professio-

nele redenen. 

De facto onderhoudt zij nog steeds dezelfde contacten met haar partner. Het partnerschap of de 

duurzame relatie tussen verzoekster en haar partner werd geenszins verbroken. 

DVZ toont niet aan dat de verschillende adressen van de partners "de gezamenlijke vestiging" heeft 

beëindigd. Er is steeds en ononderbroken sprake geweest van een "gezamenlijke vestiging" zoals 

bedoeld in artikel 40 bis en artikel 42quater Vreemdelingenwet. 

Verzoekster verwijst in deze naar de ministeriële Omzendbrief van 8 november 1981 (B.S., 7 december 

1992). Het begrip "hoofdverblijfplaats" wordt als volgt gedefinieerd: 
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uWat betreft het begrip hoofdverblijf werd tijdens de voorbereidende werkzaamheden gepreciseerd dat 

het hier om een feitelijk gegeven gaat. De inschrijving van een persoon in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister en vandaar ook zijn inschrijving in het Rijksregister is weliswaar een belangrijke 

aanwijzing, maar het verblijf kan ook met alle andere bewijsmiddelen worden gestaafd"; 

Bovendien definieert ook vaste rechtspraak het begrip "hoofdverblijfplaats" als volgt: 

"de plaats waar een persoon gedurende een bepaalde periode daadwerkelijk woont of zijn centrum van 

zaken of activiteiten heeft gevestigd, zonder er noodzakelijkerwijze gedomicilieerd te zijn " 

Verzoekster dient niet op hetzelfde adres als haar partner ingeschreven te zijn om haar duurzame 

relatie te onderhouden met haar partner. Het verblijf is een feitelijk begrip. 

DVZ houdt klaarblijkelijk geen rekening met de specifieke omstandigheden inzake. 

 

3. Zorgvuldigheidsbeginsel samengelezen met artikel 42quater, $5 Vreemdelingenwet 

De DVZ is in casu regelrecht ingegaan tegen de bepalingen van bovenvennelde omzendbrief en tegen 

vaste rechtspraak van o.a. de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen door helemaal geen bijkomend 

onderzoek zoals bijvoorbeeld een buurtonderzoek uit te voeren alvorens over te gaan tot de beslissing 

van beëindiging van het verblijfsrecht van verzoekster. Deze handelswijze getuigt hoegenaamd niet van 

behoorlijk bestuur en schendt de bepalingen in dit middel opgenomen. 

De Raad van State definieert het zorgvuldigheidsbeginsel als volgt: 

"Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding" (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). 

"De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek 

van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen" (RvS 23 februari 

2004, nr. 128 424). 

DVZ heeft zich enkel en alleen gebaseerd op de gegevens van de officiële inschijving, doch heeft 

nagelaten na te gaan of er de facto nog steeds sprake was van een echtelijke, duurzame relatie. (…)” 

 

2.2. In haar nota betoogt verwerende partij als volgt:  

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing op correcte wijze genomen 

werd, conform artikel 42quater, §1, 4° van de vreemdelingenwet. 

Artikel 42quater, §1, 4° van de wet van 15 december 1980 bepaalt 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; 

De bestreden beslissing werd als volgt gemotiveerd: 

"Artikel 42quater, §1, 4° van de wet van 15 december 1980: Er is geen gezamenlijke vestiging meer van 

de partners. Reeds op 21 juli 2010 meldde de gemeente Haaltert dat betrokkene de partner had 

verlaten en naar Antwerpen was verhuisd. Ze woonde een tijd in bij ene mevrouw (D.D.). Volgens het 

politieverslag d.d. 13 augustus 2010 betrof het een tijdelijk verblijf. Betrokkene staat sedert 11 augustus 

2010 ingeschreven op het huidig adres als alleenstaande." 

Uit het administratieve dossier blijkt dat er geen gezamenlijke vestiging meer is tussen verzoekster en 

de heer (S.). Uit de gegevens van het rijksregister blijkt immers dat verzoekster als alleenstaande 

ingeschreven staat op een ander adres dan van de heer (S.). Verzoekster betwist dit overigens niet in 

haar verzoekschrift. Ze stelt dat dit afzonderlijke adres te verantwoorden is omwille van professionele 

redenen. Die bewering kan zij echter niet staven met concrete elementen, waardoor zij niet kan 

aantonen dat er nog steeds een duurzame relatie zou bestaan tussen haar en de heer (S.). 

Verwerende partij heeft de eer dienaangaande te verwijzen naar de volgende rechtspraak van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. 

"Het is niet kennelijk onredelijk om uit het feit dat beide partners op een verschillend adres verblijf 

houden en een van de partners een formele klacht indient bij de politiediensten wegens een 

schijnhuwelijk af te leiden dat er geen "gezinscel" bestaat tussen de echtgenoten en op deze basis een 

vestigingsaanvraag te weigeren. 

Aangezien het bestaan van een gezinscel vereist dat beide partners een levensgemeenschap nastreven 

en uit het politieverslag  duidelijk  blijkt  dat  de  echtgenote  van verzoeker dit niet wenst, valt verder niet 

in te zien waarom de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken nog een direct en 

persoonlijk contact had moeten zoeken met verzoeker. Verzoeker laat bovendien na aan te geven welke 
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argumenten hij in dit persoonlijk contact had willen aanbrengen (R.v.St., nr. 168.251, 26 februari 2007). 

(RVV nr. 10.630, 30 augustus 2007) 

Verwerende partij heeft de eer te stellen dat verzoekster geenszins aantoont als zou zij nog een 

gezinscel vormen met de heer (S.). Verwerende partij stelt echter vast dat deze beweringen als zou zij 

verhuisd zijn omwille van professionele redenen enerzijds louter hypothetisch zijn en anderzijds niet 

volstaan om de motivering in de bestreden beslissing te weerleggen. 

Verwerende partij heeft de eer te toe te voegen dat het gebrek aan gezamenlijke vestiging, zoals 

aangegeven in de bestreden beslissing, de basis vormt van de bestreden beslissing. 

De verwerende partij heeft de eer om te vervolgen dat artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 en 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

zijn. 

De 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 deze heeft 

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

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 2 9 juli 1991, 

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

genomen beslissing. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende 

motief op grond waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven. Verzoeker maakt niet duidelijk 

op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in staat stelt te begrijpen op welke 

juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan 

aan het doel van de formele motiveringsplicht (cfr R.v.St., nr. 105.103, 26 maart 2002). 

De bestreden beslissing werd immers bij toepassing van artikel 42quater §1, 4° van de Wet van 15 

december 1980 genomen en verwijst naar het feit dat er geen samenwoonst meer is. 

Verzoekster kent klaarblijkelijk de motieven van de bestreden beslissing, daar zij ze aanvecht in haar 

verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan. 

"Overwegende dat, wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel heeft 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; dat uit het 

verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt; dat hetzelfde geldt voor de aangevoerde 

schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet; dat de verzoekende partij bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt 

onderzocht;" 

(R.v.St., arrest nr. 163.817 dd. 19 oktober 2006, Staatsraad Bamps, G/A 134.748/XIV-14.428) 

Een schending van het redelijkheidbeginsel wordt door verzoekster op geen enkele manier uiteengezet. 

"De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het 

bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is" 

(RW nr. 9420 van 31 maart 2008; 

Het enig middel is ongegrond.” 

 

2.3. In haar repliekmemorie verwijst verzoekster naar de uiteenzetting van haar initieel verzoekschrift. 

 

2.4. De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 42quater, § 1, 4° 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). Dit wetsartikel wordt expliciet genoemd 

in de bestreden beslissing en bepaalt het volgende: 

 

“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: 

(…) 
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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;” 

 

2.5. Artikel 42 quater, § 1, 4° van de Vreemdelingenwet bepaalt dus dat voor familieleden van burgers 

van de Unie, die zelf geen burgers van de Unie zijn, gedurende de eerste twee jaar van hun verblijf, de 

minister c.q. staatssecretaris of zijn gemachtigde een einde kan stellen aan het verblijf op grond van het 

feit dat “het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of 

nietig verklaard, (…), of er is geen gezamenlijke vestiging meer;” Een gelijkaardige bepaling wordt 

voorzien in artikel 42 ter, §1, 4° van de Vreemdelingenwet voor familieleden van burgers van de Unie, 

die zelf burgers van de Unie zijn. De memorie van toelichting bij artikel 28 van het wetsontwerp tot 

wijziging van de Vreemdelingenwet dat ertoe strekt artikel 42 ter in te voegen in de Vreemdelingenwet, 

luidt als volgt: “(…) In antwoord op een opmerking van de Raad van State, wordt er op gewezen dat de 

vereiste van gezamenlijke vestiging uitgelegd moet worden in de zin van de burger begeleiden of zich bij 

hem voegen (…)” (Parl.St. Kamer 2006-2007, nr. 2845/001, 52). Dezelfde redenering geldt mutatis 

mutandis voor artikel 42 quater, §1, 4° van de Vreemdelingenwet. De memorie van toelichting bij artikel 

29 van het wetsontwerp tot wijziging van de Vreemdelingenwet dat ertoe strekt artikel 42 quater in te 

voegen in de Vreemdelingenwet, luidt als volgt: “(…) Wat het vierde geval betreft, aangezien artikel 14.2 

van de richtlijn verwijst naar de voorwaarden van artikel 7, waar steeds sprake is van het begeleiden of 

vervoegen van een burger van de Unie, is het verantwoord dat het recht op verblijf niet enkel verloren 

gaat bij ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of beëindiging van het partnerschap, zoals 

expliciet voorzien door artikel 13.2 van de richtlijn, maar ook indien er geen gezamenlijke vestiging meer 

is. Voor verdere toelichting omtrent de vijf gevallen vermeld in § 1, wordt verwezen naar hetgeen 

vermeld werd in het vorige artikel.” (Parl.St. Kamer 2006-2007, nr. 2845/001, 54). 

 

2.6. Artikel 42 quater, §5, van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de gemachtigde van de minister c.q. 

staatssecretaris zo nodig kan controleren of aan de naleving van de voorwaarden voor de uitoefening 

van het verblijfsrecht is voldaan. 

 

2.7. Artikel 40 ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “De bepalingen van dit hoofdstuk die van 

toepassing zijn op de familieleden van de burger van de Unie die hem begeleiden of zich bij hem 

voegen, zijn van toepassing op de familieleden van een Belg die hem begeleiden of zich bij hem voegen 

(…).” 

 

2.8. Uit de combinatie van de artikelen 42quater, §1, 4°, artikel 42 quater, §5, en artikel 40 ter van de 

Vreemdelingenwet (cf. supra), vloeit voort dat de Dienst Vreemdelingenzaken kan laten nagaan of een 

familielid van een Belg zich nog wel degelijk bij deze “voegt”, wat inhoudt dat het familielid van de Belg 

nog steeds gezamenlijk gevestigd moet zijn met de Belgische onderdaan. 

 

2.9. Zoals verzoekster terecht opmerkt, vereist de gezamenlijke vestiging van een vreemdeling met een 

Belgische onderdaan overeenkomstig vaste rechtspraak van de Raad van State, een minimum aan 

relatie tussen de echtgenoten en is samenwoonst niet vereist (RvS 24 april 1995, nr. 53 030; RvS 5 

maart 2004, nr. 128 878; RvS 4 oktober 2005, nr. 149 807; RvS 8 mei 2006, nr. 158 407). Deze recht-

spraak is gebaseerd op het arrest Diatta van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 

van 13 februari 1985 (zaak 267/83).  

 

2.10. Artikel 42quater, § 5 van de Vreemdelingenwet bepaalt weliswaar dat het voldoen aan de 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor een blijvend verblijfsrecht als familielid van een Belg zo 

nodig gecontroleerd kan worden, maar schrijft niet voor hoe deze controle dient te geschieden. Bij 

gebreke aan een invulling van een kader inzake deze controle, is de wijze van uitvoering ervan vrij. 

Deze vrije feitenvinding en -appreciatie impliceert dat de bevoegde administratieve overheid zonder dat 

de regelgeving dit uitdrukkelijk stelt of oplegt, rechtmatig het niet voldaan zijn aan de wettelijke gestelde 

verblijfsvoorwaarden kan afleiden uit de daartoe relevante stukken die het bestuur zelf bepaalt. Op de 

uitoefening van deze discretionaire bevoegdheid houdt de Raad een marginaal wettigheidstoezicht. Het 

komt toe aan de verwerende partij, die een einde wil stellen aan het verblijfsrecht van de verzoekende 

partij, te bewijzen dat er geen sprake meer is van een gezamenlijke vestiging en het is niet aan de 

verzoekende partij om te bewijzen dat er nog wel degelijke sprake is van een gezamenlijke vestiging.  

 

2.11. Blijkens het administratief dossier meldde de gemeente Haaltert op 27 juli 2010 aan de 

verwerende partij het volgende: “Betrokkene is verhuisd naar Antwerpen. Zij heeft haar vriend waarmee 

ze een samenlevingscontract had afgesloten verlaten. Zij is in het bezit van een F-kaart met nr. (…)” 
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Het administratief dossier bevat tevens een verslag van samenwoonst/gezamenlijke vestiging dat 

opgesteld werd op 13 augustus 2010. Hieruit blijkt dat de wijkagent langsging op een adres van een 

Belgische, mevrouw D.C.D, waar verzoekster tijdelijk verbleef. De Belgische verklaart dat verzoekster er 

niet meer verblijft. Op 13 augustus 2010 maakt de betrokken wijkagent nog een afzonderlijk verslag 

“onderzoek samenwoonst” op, waarin hij aankruist dat verzoekster en mevrouw D.C.D. niet samen-

wonen en geen gezin vormen en invult dat er tussen voormelde personen geen effectieve en familiale 

relatie bestaat. De wijkagent specificeert dat verzoekster een student is die tijdelijk verbleef bij mevrouw 

D.C.D. 

 

2.12. Verzoekster kan gevolgd worden in haar stelling dat niet aangetoond wordt dat er geen sprake is 

van een relatie tussen verzoekster en haar partner, de heer S.K en dat het een schending van de 

zorgvuldigheidsplicht vormt dat de bestreden beslissing getroffen werd zonder dat nagegaan werd of er 

de facto nog steeds sprake is van een duurzame relatie. Het komt de Raad voor dat een ingrijpende 

beslissing waarbij een einde gesteld wordt aan een toegekend verblijfsrecht slechts getroffen kan 

worden indien ondubbelzinnig blijkt dat er tussen de echtgenoten geen minimum aan relatie meer 

bestaat. Te dezen blijkt uit de gegevens van het administratief dossier enkel dat verzoekster en haar 

partner apart wonen, doch niet dat er geen minimum aan relatie meer bestaat tussen de betrokkenen. 

Verwerende partij kan derhalve niet gevolgd worden waar zij in haar nota stelt: “Uit het administratief 

dossier blijkt dat er geen gezamenlijke vestiging meer is tussen verzoekster en de heer (S.).”, te meer 

daar zij deze conclusie baseert op de stelling “Uit de gegevens van het rijksregister blijkt immers dat 

verzoekster als alleenstaande ingeschreven staat op een ander adres dan van de heer (S.). Verzoekster 

betwist dit overigens niet in haar verzoekschrift.” De inschrijving op afzonderlijke adressen houdt niet 

ipso facto de afwezigheid in van een minimum aan relatie. Het kwam de gemachtigde van de staats-

secretaris toe minstens een politiecontrole te laten uitvoeren om na te gaan of er nog sprake is van een 

minimum aan relatie tussen verzoekster en haar partner, de heer S.K. Waar verwerende partij in haar 

nota opmerkt “Ze stelt dat dit afzonderlijke adres te verantwoorden is omwille van professionele 

redenen. Die bewering kan zij echter niet staven met concrete elementen, waardoor zij niet kan 

aantonen dat er nog steeds een duurzame relatie zou bestaan tussen haar en de heer (S.).” en “dat 

verzoekster geenszins aantoont als zou zij nog een gezinscel vormen met de heer (S.). Verwerende 

partij stelt echter vast dat deze beweringen als zou zij verhuisd zijn omwille van professionele redenen 

enerzijds louter hypothetisch zijn en anderzijds niet volstaan om de motivering in de bestreden 

beslissing te weerleggen.” herhaalt de Raad dat het de verwerende partij, die een einde wil stellen aan 

het verblijfsrecht van de verzoekende partij, toekomt te bewijzen dat er geen sprake meer is van een 

gezamenlijke vestiging en het niet aan de verzoekende partij is om te bewijzen dat er nog wel degelijk 

sprake is van een gezamenlijke vestiging. De verwerende partij kan tenslotte niet dienstig verwijzen 

naar rechtspraak van de Raad die betrekking heeft op een geval waarin er een klacht wegens een 

schijnhuwelijk werd neergelegd bij de politie, aangezien die in casu niet het geval is.  

 

2.13. Dienvolgens stelt de Raad vast dat de verwerende partij zich niet op afdoende wijze heeft laten 

informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. 

De zorgvuldigheidsplicht werd geschonden. Aangezien een einde gesteld wordt aan het verblijf van 

verzoekster zonder dat nagegaan werd of er nog sprake is van een minimum aan relatie tussen 

verzoekster en haar partner wordt tevens artikel 42 quater, §1, 4°, van de Vreemdelingenwet 

geschonden.      

 

Het enig middel is de aangeduide mate gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel geen 

aanleiding kan geven tot een ruimere nietigverklaring van de bestreden beslissing worden zij niet 

besproken. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 26 augustus 

2010 tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie februari tweeduizend en elf door: 

 

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


