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 nr. 69 492 van 28 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 Syrische nationaliteit te zijn, op 29 juli 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 23 februari 2011 tot beëindiging van het verblijfsrecht 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 3 augustus 2011 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 september 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 oktober 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. CHALLOUK, die loco advocaat S. VANDER VOORDE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE VYVER, 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 

 

Verzoeker dient op 14 januari 2008 een asielaanvraag in, die bij arrest nr. 12 768 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op 18 juni 2008 definitief werd afgesloten met een beslissing tot weigering 

van de vluchtelingstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

Op 1 juli 2008 wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker gegeven. 
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Op 9 januari 2009 wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten gegeven. Verzoeker 

dient een beroep in tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest        

28 398 van 8 juni 2009 wordt het beroep verworpen.  

 

Op 16 februari 2009 treedt verzoeker in het huwelijk met mevrouw S.K. van Belgische nationaliteit.  

 

Op 2 maart 2009 dient verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie.  

 

Op 23 februari 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing houdende beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten, aan 

verzoeker ter kennis gebracht op 2 juli 2011. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt 

als volgt: 

 

“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 Y.R. (…) geboren te M. (…), op 20.03.1981 en van Syrische 

nationaliteit.  

 

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

 

Reden van de beslissing:  

 

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

echtgenoten:  

 

Uit het relatieverslag dd 28.11.2010, opgesteld door de Politie van Mechelen, blijkt dat enkel 

betrokkene aan te treffen is. Volgens zijn verklaring woont zijn echtgenote niet meer bij hem en heeft 

zij de relatie beëindigd. Er is dus geen sprake meer van een gezinscel.  

 

De gegevens van het rijksregister bevestigen dat betrokkene sedert 21.05.2010 als alleenstaand staat 

geregistreerd en sedert 10.09.2010 op een ander adres dan het gezamenlijke staat ingeschreven.  

 

Het recht op verblijf van betrokkene wordt bijgevolg ingetrokken.“  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van artikel 42quater, § 1 van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (hierna verkort Vreemdelingenwet). 

 

Verzoeker citeert de bestreden beslissing en artikel 42quater, § 1 van de Vreemdelingenwet. Hij merkt 

op dat hij op 16 februari 2009 huwde voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Mechelen met een 

Belgische vrouw en sindsdien aldus in België verblijft in de hoedanigheid van familielid van een burger 

van de Unie in de zin van artikel 42quater, § 1 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker wijst op artikel 

42quater, § 1 waarin wordt bepaald dat er gedurende de eerste twee jaar van het verblijf in de 

hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie een einde kan worden gesteld aan het 

verblijfsrecht (…). Verzoeker meent dat in casu zijn verblijfsrecht buiten de voorziene termijn van twee 

jaar werd beëindigd, nu de beslissing tot beëindiging van zijn verblijfsrecht op 23 februari 2011 werd 

genomen.  

 

2.2. Verweerder antwoordt dat “in tegenstelling tot wat verzoeker meent het verblijfsrecht ontstond op 

het ogenblik dat verzoeker aangaf dat hij zijn verblijfsrecht met een Belgische onderdaan erkend wilde 

zien (cfr. RVV, arrest nr. 53.604, d.d. 22 december 2010). Dit gebeurde blijkens het administratief 

dossier op 2 maart 2009, namelijk de datum waarop de aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring 

van inschrijving genoteerd werd door het gemeentebestuur, in casu op de bijlage 19ter. De termijn van 

twee jaar waarover de verwerende partij beschikt om een einde te stellen aan het verblijfsrecht 

verstreek dus op 2 maart 2011. Aangezien de bestreden beslissing genomen werd op 23 februari 2011, 

werd de termijn van twee jaar bedoeld in 42quater, §1, 4° van de Vreemdelingenwet geenszins 

overschreden.” 
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2.3. Artikel 42quater, § 1, 4° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 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 luidt als volgt: 

 

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

echtgenoten:  

Uit het relatieverslag dd 28.11.2010, opgesteld door de Politie van Mechelen, blijkt dat enkel 

betrokkene aan te treffen is. Volgens zijn verklaring woont zijn echtgenote niet meer bij hem en heeft 

zij de relatie beëindigd. Er is dus geen sprake meer van een gezinscel.  

De gegevens van het rijksregister bevestigen dat betrokkene sedert 21.05.2010 als alleenstaand staat 

geregistreerd en sedert 10.09.2010 op een ander adres dan het gezamenlijke staat ingeschreven.  

Het recht op verblijf van betrokkene wordt bijgevolg ingetrokken.” 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing het verblijfsrecht van verzoeker beëindigt op grond van 

het feit dat er geen gezamenlijke vestiging meer is met de Belgische onderdaan in functie van wie de 

het verblijfsrecht werd verkregen. Verzoeker betwist deze motieven niet. Uit artikel 42quater, § 1 blijkt 

dat verzoeker terecht stelt dat enkel gedurende de eerste twee jaar van het verblijf in de hoedanigheid 

van familielid van een burger van de Unie, het verblijfsrecht kan worden beëindigd louter op grond van 

het feit dat er geen gezamenlijke vestiging meer is. Uit de stukken van het administratief dossier en in 

de nota van verweerder blijkt dat verzoeker op 16 februari 2009 huwde met zijn echtgenote, op 2 maart 

2009 een aanvraag indiende van een verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie, waarbij 

een bijlage 19ter werd opgesteld en de bestreden beslissing op 23 februari 2011 werd genomen. 

 

De Raad wijst erop dat artikel 42quater van de Vreemdelingenwet de omzetting naar Belgisch recht is 

van de artikelen 12, §§ 2 en 3, 13, § 2 en 14, § 2 van de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 

grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 

Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG,68/360/EEG, 72/194/EEG, 

73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: richtlijn 

2004/38/EG). Uit artikel 10, § 1 van de richtlijn 2004/38/EG blijkt dat “1. Het verblijfsrecht van de 

familieleden van een burger van de Unie die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, wordt binnen 

zes maanden na de datum van indiening van een aanvraag terzake vastgesteld door de afgifte van een 

document, "verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie" genoemd. Een verklaring dat 

de aanvraag om een verblijfskaart is ingediend, wordt onmiddellijk afgegeven.” Uit deze bepaling en 

conform de vaste rechtspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt duidelijk dat de afgifte van de 

verblijfskaart/verblijfsvergunning het verblijfsrecht van de familielid van de burger van de Unie vaststelt.  

 

“Derhalve is de afgifte van een verblijfsvergunning aan een onderdaan van een derde land die gehuwd 

is met een onderdaan van een lidstaat niet te beschouwen als een rechtscheppende handeling, maar 

als een handeling waarbij een lidstaat de individuele positie van een onderdaan van een derde land ten 

opzichte van de bepalingen van het gemeenschapsrecht vaststelt” (HvJ 14 april 2005, C-157/03, 

Commissie t. Koninkrijk Spanje, 2005, punt 28; cf. HvJ 25 juli 2002 C-459/99, 2002, Jurispr. blz. I-6591 

punt 74). Uit dit declaratoire karakter vloeit voort dat het ontstaan van het verblijfsrecht niet afhangt van 

de afgifte van de verblijfskaart. Artikel 42quater van de Vreemdelingenwet regelt de beëindiging van “het 

verblijf in hun hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie” (eerste zin artikel 42quater, § 1) 

en regelt geenszins het ontstaan van het verblijfsrecht. Voormeld artikel legt de verwerende partij op 

haar beëindigingsbeslissing te nemen binnen de twee jaren van het verblijf in het Rijk in de 

hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie en niet binnen de twee jaar van de datum van 

het ontstaan van het recht op verblijf of niet binnen de twee jaar na de afgifte van een verblijfskaart.  

De berekening van de kwestieuze termijn van twee jaar vangt dus niet aan vanaf de afgifte van de F-

kaart. Deze afgifte is slechts de vaststelling van het verblijfsrecht van het familielid van de burger van de 

Unie. 
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Wel herinnert de Raad er aan dat het Hof van Justitie oordeelt dat, ondanks het declaratoire karakter 

van een verblijfsvergunning, het de Staten toegestaan is maatregelen te nemen om de bevolkings-

beweging na te gaan (HvJ 16 maart 2000, C-329/97, Ergat S., overweging 54: “Het gemeenschaps-

recht heeft de lidstaten immers niet de bevoegdheid ontnomen, maatregelen te treffen ter verzekering 

dat de nationale instanties precies op de hoogte zijn van de bevolkingsbewegingen op hun 

grondgebied”). Meerbepaald in zijn arrest Sahin van 17 september 2009 gekend onder nummer C-

242/06 stelt het Hof van Justitie in overweging 59: “Hoe dan ook heeft het Hof reeds eerder verklaard 

dat een door de nationale autoriteiten afgegeven verblijfsvergunning slechts declaratoire en bewijs-

technische waarde heeft, en dat de lidstaten weliswaar de bevoegdheid hebben, te eisen dat op hun 

grondgebied aanwezige vreemdelingen over een geldige verblijfstitel beschikken en tijdig een aanvraag 

om verlenging daarvan indienen, en in beginsel de niet-nakoming van dergelijke verplichtingen kunnen 

bestraffen, maar dit neemt niet weg dat de lidstaten in dit verband geen maatregelen mogen nemen die 

onevenredig zijn aan vergelijkbare nationale situaties (zie arrest van 16 maart 2000, Ergat, C 329/97, 

Jurispr. blz. I-1487, punten 52, 55, 56, 61 en 62).”  

 

De Raad wijst erop dat het afsluiten van een huwelijk niet automatisch een verblijfsrecht tot stand 

brengt. Uit bovenstaande blijkt dat van verzoeker mag worden verwacht een aanvraag in te dienen voor 

het bekomen van een verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie en hierbij de nodige 

bewijzen naar voor te brengen. Verweerder kan geen verblijfsrecht toekennen of beëindigen waar hij het 

bestaan niet van kent. 

 

In casu stelt de Raad vast dat verzoeker sedert 2 maart 2009 in België verbleef als familielid van een 

burger van de Unie, dit is de datum waarop hij verweerder informeerde aangaande zijn verblijfsrecht 

door een aanvraag voor een verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie in te dienen. 

Diezelfde dag werd een bijlage 19ter opgesteld, ontving hij een attest van immatriculatie en werd hij 

ingeschreven in het vreemdelingenregister. De Raad stelt dan ook vast dat de beslissing van 23 februari 

2011 tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten, in tegenstelling tot 

wat verzoeker beweert, niet laattijdig werd genomen. 

 

Een schending van artikel 42quater, § 1, 4° van de Vreemdelingenwet wordt dan ook niet aangetoond.  

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.4. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de motiveringsplicht.  

 

Verzoeker zet zijn middel als volgt uiteen: 

 

“De toepassing van de Vreemdelingenwet bij het nemen van de bestreden beslissing, zeker wat betreft 

het bevel om het grondgebied te verlaten, moet getoetst worden aan artikel 3 E.V.R.M.. 

Dat in casu de bestreden beslissing geenszins gemotiveerd is m.b.t. artikel 3 E.V.R.M., daar waar dit 

noodzakelijk is.  

Dat verzoeker driegt te worden uitgezet en verwijst naar artikel 3 E.V.R.M. nu hij dreigt terecht te komen 

in zijn geboorteland Syrië. 

Dat verzoeker verwijst naar de algemene bekende actuele situatie i Syrië waar er een reëel risico 

bestaat op een ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van 

willekeurig geweld. 

Dat artikel. 3 E.V.R.M. nochtans bepaalt dat niemand mag onderworpen worden aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffingen. 

Dat de bestreden beslissing de motiveringsplicht schendt.” 

 

2.5. Verzoeker lijkt van oordeel te zijn dat de bestreden beslissing minstens melding had moeten maken 

van artikel 3 van het EVRM. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wijst erop dat noch de formele 

motiveringsplicht vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, noch artikel 3 van het EVRM evenwel een dergelijke formele motiveringsplicht 

omvatten, zodat dit onderdeel faalt in rechte.  

 

Inzoverre verzoeker de schending van artikel 3 van het EVRM zou inroepen, moet verzoeker doen 

blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land 

waarnaar hij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan 

foltering of mensonterende behandeling. De bescherming verleend via artikel 3 van het EVRM zal 
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immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing vinden. Degene die aanvoert dat hij een dergelijk 

risico loopt moet zijn beweringen staven met een begin van bewijs. Hij moet concrete, op zijn 

persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor 

onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. 

Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat op zich niet (RvS 27 

maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; RvS 4 maart 2002, nr. 104.674; RvS 25 juni 

2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). In casu dient te worden vastgesteld dat verzoeker 

geen enkel bewijsstuk naar voor brengt doch louter verwijst naar “de algemeen bekende actuele situatie 

in Syrië waar er een reëel risico bestaat op een ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een 

burger als gevolg van willekeurig geweld.” Een dergelijke algemene stelling volstaat niet. Verzoeker 

brengt geen enkel concreet element aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er in zijn hoofde een 

schending is van artikel 3 van het EVRM.  

 

Een schending van de motiveringsplicht of artikel 3 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

Het tweede middel is ongegrond.  

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig oktober tweeduizend en elf 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


