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 nr. 68 963 van 21 oktober 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 Egyptische nationaliteit te zijn, op 25 augustus 2011 

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 12 juli 2011 tot 

beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel Ibis, 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 15 september 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 oktober 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VERSTREPEN, die 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 

 

“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 (E.S.M.M.M.), geboren te CAIRO op X, van Egyptische 

nationaliteit.  

 

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

 

Reden van de beslissing : 
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Artikel 42quater §1,2° van de wet van 15.12.1980: de echtgenote werd op 21.01.2011 uit het Rijks-

register afgevoerd.  

 

Aangezien betrokkene op 02.03.2009 een attest van immatriculatie kreeg n.a.v. zijn aanvraag 

gezinshereniging met de echtgenote, kan hij beschouwd worden als zijnde in het derde jaar van 

verblijf als familielied van een burger van de Unie. Alhoewel niet volledig bewezen is dat er een 

schijnsituatie is, zijn er elementen die erop wijzen.  

 

Er zijn twee processen-verbaal waarin een onderzoek gevoerd wordt wegens vermoedelijk 

schijnhuwelijk:  

 

In een navolgend proces-verbaal met nummer AN.55.LB.103603/2010 d.d. 02.08.2010 meldt de 

politie van Antwerpen dat een samenwoonstcontrole niet kan worden uitgevoerd daar, ondanks 

herhaalde telefonische afspraken en onaangekondigde bezoeken, nooit iemand aan te treffen was op 

het opgegeven adres. Data van de bezoeken en een melding van telefonische afspraken zitten in 

bijlage bij het PV.  

 

In een navolgend proces-verbaal met nummer AN.55.LB.153018/2010 d.d. 16.11.2010 meldt de 

politie van Antwerpen dat de echtgenote van betrokkene nooit kan worden aangetroffen op het 

adres. In bijlage zit een relaas van de feiten en vaststellingen, waaruit blijkt dat mevrouw er nooit is.”  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivatie van de 

administratieve handelingen en artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, alsook het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel (verder Vreemdelingenwet genoemd); Uit deze wetteksten 

blijkt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden 

die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motivering moet tevens afdoende zijn. Het begrip 

'afdoende' impliceert dat de opgelegde motivering in feite en in rechte evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. Verwerende partij motiveert haar beslissing enkel en alleen door te 

stellen dat de negatieve woonstcontroles elementen zijn van een schijnsituatie. Door deze motivering 

schendt verwerende partij echter duidelijk zowel de formele als de materiele motiveringsplicht. 

1. Schending van de formele motiveringplicht. De formele of uitdrukkelijke motivering (de externe 

wettigheid) betekent dat de redenen uitdrukkelijk ia de beslissing zelf moeten opgenomen worden. De 

formele motiveringsplicht 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. Verzoeker meent dat verwerende partij de formele 

motiveringplicht schendt door nergens te motiveren waarom negatieve woonstcontroles elementen 

vormen van een schijnsituatie. Het is toch niet omdat verzoeker of (G.I.) niet worden aangetroffen op 

hun adres, dat zij een schijnhuwelijk zijn aangegaan. Beiden zijn jonge mensen die heel drukke levens 

hebben. Verzoeker werkte fulltime bij Aldi, volgde elke maandag, woensdag en zaterdag avondlessen 

boekhouding en bedrijfsbeheer en voetbalde elke dinsdag, donderdag en zondag. (G.I.) studeerde in 

Nederland. Hun drukke programma's zorgden ervoor dat ze niet vaak thuis waren, waardoor de 

wijkagenten hen niet altijd thuis aantroffen en de woonstcontroles negatief waren. Dit betekent echter 

geenszins dat zij geen relatie hadden noch dat hun relatie niet oprecht was. Door niet aan te geven 

waarom de negatieve woonstcontroles wijzen op een schijnsituatie schendt verwerende partij de formele 

motiveringsplicht. 

2. Schending van de materiële motiveringsplicht. De materiële motivering (de interne wettigheid) 

betekent dat de genomen beslissing moet steunen op redenen die in feite bestaan en in rechte 

aanvaardbaar zijn. In casu is ook aan deze motiveringsplicht niet voldaan. Verwerende partij meent dat 

er een vermoeden bestaat van een schijnhuwelijk enkel en alleen omdat er negatieve woonstcontroles 

zijn geweest en omdat (G.I.) hierdoor uit het Rijksregister werd afgevoerd. Van een schijnhuwelijk is 

echter totaal geen sprake. Verzoeker en zijn echtgenote zijn getrouwd uit liefde en ze hebben oprecht 

de intentie een hechte levensgemeenschap tot stand te brengen. Dit blijkt uit verschillende elementen: 

Voordat zij in het huwelijk konden treden werden verzoeker en (G.I.) aan een interview door de politie 

onderworpen, dit teneinde een schijnhuwelijk te voorkomen. Beiden legden verklaringen af en werden 

hierop toegelaten om te trouwen. Dit vormt het bewijs bij uitstek dat verzoeker en (G.I.) uit liefde 

trouwden. Werd toen aan hun huwelijk getwijfeld, dan had de ambtenaar van burgerlijke stand het 
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huwelijk nooit toegelaten. Dat zij wel toegelaten werden om te trouwen, wijst dus op het tegengestelde, 

namelijk dat er geen aanwijzingen waren dat het een schijnhuwelijk betrof. En hieraan is over de jaren 

niets veranderd. Door geen rekening te houden met deze verhoren en de toen verkregen toelating om te 

trouwen, schendt verwerende partij duidelijk ook het zorgvuldigheidsbeginsel. Zorgvuldig handelen 

impliceert namelijk dat de bevoegde overheid de nodige kennis verwerft over alle relevante (feitelijke) 

gegevens, d.w.z. alle gegevens die de beslissing kunnen beïnvloeden» wat in casu niet is gebeurd. RvS 

2 februari 2007, nr. 167.408. Ook al studeert (G.I.) momenteel in Nederland, toch woonde ze, tot ze 

ambtshalve uit het Rijksregister werd afgevoerd, in Antwerpen. Dit blijkt duidelijk uit de loonbrieven, de 

brief met betrekking tot haar eindejaarspremie, die op haar naam en adres stonden. Ook de 

huurovereenkomst voor de (…) waar ze wonen, staat op hun beide namen. Het is duidelijk dat ze er 

samen woonden. Vervolgens wijzen ook verschillende stortingen (over een periode van februari 2010 tot 

juli 2011) bij de bank De Post erop dat (G.I.) wel degelijk in Antwerpen woonde op het moment van de 

woonstcontroles. Ook alle bankafschriften, factures, het huurdersblad werden op haar naam en/of hun 

namen naar de (…) gestuurd. Tenslotte voegt verzoeker ook een Buzzy Pass van (G.I.). Verzoeker 

verwijst vervolgens ook naar een brief van Arass Suite Hotel waarin bevestigd wordt dat hij er samen 

met (G.I.) drie dagen verbleef. Ook voegt verzoeker hierbij een bewijs dat hij en (G.I.) samen 

ingeschreven waren bij de videotheek in (…) sinds april 2008. Uit al deze bewijzen blijkt duidelijk dat 

verzoeker en (G.I.) samen een relatie hebben en samenwonen. Ook al studeert (G.I.) momenteel in 

Nederland, dit verandert niets aan de oprechtheid van hun relatie en huwelijk. De talrijke 

getuigenverklaringen die verzoeker voorlegt, wijzen eveneens op de oprechtheid van hun relatie en 

huwelijk. Verzoeker ging met (G.I.) vaak uit eten, wat bevestigd wordt door verschillende restaurants-

uitbaters. Zelfs Apotheek (K.D.) bevestigt dat verzoeker en (G.I.) vaak in zijn apotheek zijn langs 

geweest. Uit al deze elementen kan niet anders dan worden vastgesteld dat verzoeker en (G.I.) wel 

degelijk een oprechte relatie hebben en dat er van een schijnhuwelijk geen sprake is. De 

motiveringsplicht houdt niet alleen in dat de aangehaalde argumenten afdoende moeten zijn, maar ook 

dat de motivering een correct beeld schept van de omstandigheden. Door zich enkel en alleen op de 

formele samenlevingsplicht te baseren, zonder de achtergrond van de feiten verder te onderzoeken, 

heeft de gemachtigde van de Minister van Migratie- en Asielbeleid zijn beslissing niet afdoende 

gemotiveerd. Verzoeker verwijten dat hij een schijnhuwelijk is aangegaan enkel en alleen op basis van 

de negatieve woonstcontroles en zonder de uitslag van het onderzoek af te wachten, is bovendien 

bezwaarlijk redelijk te noemen. De schending van de motiveringsplicht zoals beschreven in vernoemde 

wetsartikelen, het redelijkhelds- en zorgvuldigheidsbeginsel is dan ook duidelijk en bewezen, wat de 

vernietiging van de bestreden beslissing verantwoordt”. 

 

2.2. Verzoeker stelt dat verwerende partij haar beslissing enkel en alleen steunt op het feit dat er 

negatieve woonstcontroles zijn, die wijzen op een schijnsituatie. Verzoeker verklaart dit door het drukke 

leven van zowel hem als zijn vrouw. Verzoeker wijst op het feit dat hun huwelijk weldegelijk oprecht is, 

hetgeen zou moeten blijken uit het feit dat zij werden toegelaten om te huwen, uit verschillende stukken 

die verstuurd werden naar het adres in Antwerpen, verschillende stortingen bij de bank ‘De Post' en tal 

van getuigenverklaringen.  

 

Artikel   42quater,  §1, van de vreemdelingenwet 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; 

5°  de familieleden  van een burger van de Unie,  bedoeld in artikel 40,  § 4,   eerste lid,  2°  of 3°,   

vormen een onredelijke belasting voor het sociale bij standsstelsel  van het Rijk. In de loop van het 

derde jaar van hun  verblijf als familielid van de burger van de Unie,   vermeld in artikel  40,   § 4,   

eerste lid,  1° en 2°,   volstaat de motivering,  gebaseerd op een in het eerste lid bedoeld element,  enkel 

indien zij aangevuld wordt met elementen die wijzen op een schijnsituatie. Hetzelfde geldt voor 

familieleden van de burger van de Unie, bedoeld in artikel  40,  § 4,  eerste lid,  3°, in de loop van het 

derde tot het vijfde jaar van hun verblijf.” 
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In casu werd verzoekers echtgenote op 21 januari 2011 ambtshalve afgevoerd, zodat er een vermoeden 

van vertrek uit het Rijk ontstaat overeenkomstig artikel 39, §7 van het koninklijk besluit  van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van  

vreemdelingen dat luidt: “De vreemdeling die ambtshalve wordt geschrapt door het gemeentebestuur of 

van wie de verblijfstitel al meer dan drie maanden is verstreken wordt verondersteld het land te hebben 

verlaten, behoudens bewijs van het tegendeel.” 

  

Gelet op het feit dat verzoeker in zijn derde jaar van verblijf als familielid van een burger van de Unie 

beschouwd dient te worden, moet er tevens sprake zijn van een schijnsituatie, overeenkomstig artikel 

42quater, §1, tweede lid, van de vreemdelingenwet. Artikel. 42quater §1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet spreekt over elementen die wijzen op een schijnsituatie. Een onomstotelijk bewijs 

van de schijnsituatie wordt niet gevraagd door de wetgever. 

 

Uit het administratief dossier blijken volgende  elementen die wijzen op een schijnsituatie. Een brief van 

het Parket van Antwerpen met de mededeling dat het huwelijk van verzoeker en mevrouw (I.) zeer 

waarschijnlijk een schijnhuwelijk betreft, verwijzend naar 2 processen-verbaal in bijlage.  

 

Het proces-verbaal van 2 augustus 2010 maakt melding van 8 onaangekondigde woonstcontroles op 

verschillende tijdstippen, zowel in de week als in het weekend. Zelfs aangekondigde bezoeken na 

telefonische afspraken met verzoeker op 14 mei, 8 juni en 13 juni 2010 waren allemaal negatief. 

 

Het proces-verbaal van 16 november 2010 maakt melding van volgende controles: 

30 september 2010 (donderdag) om 16u: negatief;. 7 oktober 2010 (donderdag)om 16u30: negatief; 12 

oktober 2010 (dinsdag) om 10u: enkel verzoeker is aanwezig. Mevrouw (I.) zou gedurende de week in 

Rotterdam verblijven (hogeschool volgen) en in het weekend naar huis komen; 16 oktober 2010 om 9u 

(zaterdag) : enkel verzoeker is aanwezig en mevrouw (I.) zou in Nederland zijn bij haar zieke moeder. 

 

Uit voorgaande is gebleken dat een intensief onderzoek is gebeurd naar de woonstsituatie van 

verzoeker met mevrouw (I.), Gelet op de verschillende (in totaal 12 controles, zowel op week- als 

weekenddagen) negatieve controles, is het niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij te 

concluderen dat er in casu voldoende elementen aanwezig zijn die wijzen op een schijnsituatie. 

Verzoekers uitleg van een druk leven en de studies van mevrouw (I.) zijn onvoldoende om de talrijke 

negatieve controles te kunnen verklaren.  

 

Het feit dat verzoeker werd toegelaten om te huwen, doet niets af aan de nadien nieuw opgedoken 

elementen, die wijzen op een schijnsituatie, met name de veelvuldige negatieve woonstcontroles. Met 

betrekking tot de thans bijgevoegde stukken, wordt opgemerkt dat deze op het moment van de 

bestreden beslissing niet aanwezig waren in het administratief dossier, zodat verwerende partij er ook 

geen rekening mee heeft kunnen houden. Het feit dat mevrouw (I.), tot haar ambtshalve schrapping, 

post ontving op het referentieadres of dat de huurovereenkomst op beider namen stond, wijst nog niet 

op een daadwerkelijk verblijf van mevrouw (I.) aldaar. De overige stukken, stortingen, een ‘Busy Pass', 

een brief van 'Arass Suite Hotel', een inschrijving bij een videotheek in Wilrijk en verschillende 

getuigenverklaringen, wijzen hoogstens op het feit dat mevrouw (I.) af en toe in Antwerpen is geweest, 

doch zijn niet van die aard dat zij de objectieve vaststellingen die wijzen op de schijnsituatie kunnen 

ontkrachten. 

 

Gelet op al het voorgaande is het niet kennelijk onredelijk dat de verwerende partij een einde heeft 

gemaakt aan het verblijfsrecht van verzoeker, enerzijds omdat mevrouw (I.) het Rijk verlaten heeft 

(minstens een wettelijk vermoeden ingevolge de ambtshalve afvoering dat op geen enkele manier 

ernstig wordt weerlegd) en anderzijds ingevolge de voldoende elementen, in het administratief dossier 

die wijzen op een schijnsituatie. 

 

Verzoeker maakt de voorgehouden schendingen niet aannemelijk. 

  

Het enig middel is ongegrond. 

 

 

 

3. Korte debatten 
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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 Vreemdelingen-

betwistingen, 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. 

 

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 eenentwintig oktober tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


