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 nr. 72 075 van 19 december 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, thans de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke 

Integratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Macedonische nationaliteit te zijn, op 5 augustus 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 5 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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 9 augustus 2011 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 september 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 oktober 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. TIELEMAN, die loco advocaat M. GOYENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Macedonische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X 

 

Op 17 november 2009 vraagt de echtgenoot van de verzoekende partij een verklaring van inschrijving 

als werknemer aan. De echtgenoot van de verzoekende partij heeft de Nederlandse nationaliteit. 

Op 26 januari 2010 legt de verzoekende partij een aankomstverklaring af, waarbij ze verklaart in het Rijk 

te zijn aangekomen op 25 januari 2010. 
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Op 3 augustus 2010 vraagt de verzoekende partij de verblijfskaart van een familielid van een burger van 

de Unie als echtgenote aan.  

 

Op 5 juli 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de beslissing 

tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden 

beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

 “In uitvoering van artikel 49 / 54 / 57 (1) 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 H. S. (…), geboren te Skopje op 07.12.1985, van 

Macedonische nationaliteit. 

 

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

 

Reden van de beslissing : 

 

Artikel 42 quater § 1, 2 °: de echtgenoot is sedert 24.05.2011 ingeschreven te Nederland (gegevens 

Rijksregister). Voor de toepassing van dit deel van het artikel 42 quater zijn geen uitzonderingen 

voorzien wegens huishoudelijk geweld.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste onderdeel van het middel voert de verzoekende partij de schending aan “van artikel 

42quater, §1, 4° dat van toepassing is op verzoekster die zich sedert 10.03.2011 in de hypothese van 

artikel 42quater §1,4° bevond (eerder dan artikel 42quater, §12°) waardoor sprake van miskenning van 

het verblijfsrecht van familieleden van Belgen en EU-onderdanen (vrij verkeer van personen) als 

geregeld in 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, 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, Schending redelijkheidsnorm.” In een tweede onderdeel van het enig middel voert de 

verzoekende partij de schending aan van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 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) en van het redelijkheidsbeginsel. In het middel zelf 

verwijst de verzoekende partij naar artikel 31 van de richtlijn 2004/38/EG 

 

2.1.1. De verzoekende partij adstrueert haar middel als volgt: 

 

“Schending van artikel 42quater, §1, 4° dat van toepassing is op verzoekster die zich sedert 10.03.2011 

in de hypothese van artikel 42quater §1,4° bevond (eerder dan artikel 42quater, §1,2°, waardoor sprake 

van miskenning van het verblijfsrecht van familieleden van Belgen en EU-onderdanen (vrij verkeer van 

personen) als geregeld in 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. 

Er is meer bepaald sprake van 

Miskenning van artikel 11, laatste lid van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 en artikel 42 quater, §4, 

4° van Vreemdelingenwet van 15.12.1980; 

die ingeroepen werden, kenbaar gemaakt en van toepassing waren (gelet op de inhoud van artikel 42 

quater, §1,4°), 

alvorens de basis artikel 42quater, §1,2° Vreemdelingenwet waarop de bestreden beslissing gefundeerd 

is van toepassing werd: 

In concreto: 

De relatie werd beëindigd ingevolge ernstig intrafamiliaal geweld   op 10.03.2011 , dat reeds kenbaar 

gemaakt werd aan verwerende partij in maart 2011, waardoor de uitzondering voor intrafamiliaal geweld 

cfr. artikel 42 quater, §4, 4° op verzoekster die zich in de situatie van artikel 42 quater, §1,4° bevond van 

toepassing werd: 

vóórdat het verblijf van de echtgenoot beëindigd werd en dus artikel 42quater. §1.2° van toepassing 

werd ("in casu 24.05.2011) 

Artikel 11 laatste lid Vreemdelingenwet voorziet bescherming voor: "Personen die het slachtoffer zijn 

van geweld in de familie, die het huishouden verlaten hebben en bescherming nodig hebben" 
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Voor Artikel 42quater, §1, 4° Vreemdelingenwet geldt een uitzondering in " bijzonder schrijnende 

situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid tijdens het huwelijk tijdens het huwelijk of 

het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1 ° en 2°, het slachtoffer is 

geweest van huiselijk geweld" 

Dit artikel biedt in casu bescherming tijdens de 2 eerste jaren van verblijf als familielid van een EU-

burger; en de dienst Vreemdelingenzaken moet de op 16.03.2011 door het Vluchthuis te Gent bezorgde 

indicaties voor huiselijk geweld verder onderzoeken en nagaan of verzoekster onder de voorwaarden 

van de uitzondering valt, hetgeen in casu een feit is. 

Door geen rekening te houden met de voorgelegde medische attesten miskent de Dienst 

Vreemdelingenzaken bovendien de motiveringsplicht; nu zij de beslissing baseert op een rechtsgrond 

die pas achteraf is ontstaan, nl. het einde van het verblijfsrecht van de echtgenoot van verzoekster die 

dateert van 24.05.2011; zijnde ca. 2,5 maanden na het beëindigen van het gezinsleven wegens 

intrafamiliaal geweld. 

Dat DVZ op de hoogte is van het bestaan van intrafamiliaal geweld waardoor het samenleven beëindigd 

werd, blijkt uit haar eigen schrijven dd. 07.04.2011; dat echter zoals blijkt uit bijgebracht STUK 2 pas op 

16.06.2011 uiteindelijk verstuurd werd aan verzoekster en pas op 23.06.2011 ter kennis van verzoekster 

werd gebracht. 

In dit schrijven worden de stukken opgevraagd waarnaar wordt verwezen in artikel 42 quater §3. 

Nu is komen vast te staan dat artikel 42quater §1,4° van toepassing is op verzoekster, dient vastgesteld 

dat eveneens vastgesteld had moeten worden, dat verzoekster aan de terzake geldende voorwaarden 

voldoet,nl. geen onredelijke belasting vormt van het sociale bij standsstelsel. 

Op die manier is er sprake van miskenning (door gebrek aan onderzoek) van het verblijfsrecht van 

familieleden van Belgen en EU-onderdanen (vrij verkeer van personen) als geregeld in 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. 

Dat 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 proportionaliteitstoets 

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, 

RVV Nr. 2258 van 2 oktober 2007, Ilde 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. 

RV Nr. 2023 van 27 september 2007, Ilde 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 diens familieleden 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: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 van 15 

"a) ... 

b) .... 

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)... " 

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 sociale bijstandsregeling 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 42 quater van de vreemdelingwet stelt dat: 

§ 4. Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing indien : 

1° ... 

2° ....; 

3° ...; 

4° hetzij bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid tijdens het 

huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, §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 bi standsstelsel 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 bij standsstelsel 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, het land wordt 

uitgezet op een moment dat zij sedert ernstig intrafamiliaal geweld verblijft in een Vluchthuis na ook nog 

ernstige doodsbedreigingen, doordat haar echtgenoot zonder haar medeweten België verliet. 

Dat zij intussen al het mogelijke deed dat van haar verwacht kon worden: 

er werd een procedure dringende en voorlopige maatregelen ingeleid bij het Vredegerecht te Zelzate, 

waarin op 18.05.2011 vonnis bij verstek volgde hoewel de echtgenoot van verzoekster correct werd 

opgeroepen. (STUKKEN 10-11) 

Verzoekster zocht en vond werk, om het sociale bijstandsstelsel in zo beperkt mogelijke mate te 

belasten. (STUK 12), daar waar zij nochtans leefloon toegekend kreeg (STUK 15) waarop zij dus sedert 

tewerkstelling geen beroep meer dient te doen Zij zette haar inburgering verder door Nederlandse 

lessen te volgen bij het Huis van het Nederlands (STUK 13) - Zij beschikt over een 

ziektekostenverzekering (STUK 14) 

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 
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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 onafhankelijk 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 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. 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. 

TWEEDE ONDERDEEL: 

Schending de van artikelen 1,2,3 en 4 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingen-

wet (15.12.1980) mbt motivatie, alsook schending van het redelijkheidsbeginsel 

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, 7 

december 2001). 

Dat de beslissing meldt: " de echtgenoot is sedert 24.05.2011 ingeschreven te Nederland (gegevens 

Rijksregister). Voor de toepassing van dit deel van het artikel 42quater zijn geen uitzonderingen 

voorzien wegens huishoudelijk geweld." 

Door niet te motiveren waarom ten onrechte geen toepassing wordt gemaakt van artikel 42quater, §1, 4° 

(waarop wel uitzondering is voorzien wegens huishoudelijk geweld); miskent de verwerende partij de 

motiveringsplicht die op haar rust. 

Dat niet op een redelijke wijze tot deze beslissing kan zijn gekomen nu dient te worden vastgesteld dat 

de verwerende partij miskent dat er op dat ogenblik (24.05.2011) al geen gezinscel meer was, en het 

samenleven reeds beëindigd werd op basis van ernstig huiselijk geweld; waarvan voldoende en 

afdoende bewijzen voorhanden (STUKKEN 6-7-8-9, alsook stuk 16) 

Dat de verwerende partij hiervan op de hoogte werd gebracht per schrijven dd. 16.03.2011 van het 

Vluchthuis te Gent; waarbij tevens de nodige medische attesten en pv's van verhoor werden gevoegd. 

Dat ingevolge daarvan op 07.04.2011 een schrijven werd gericht aan verzoekster door verwerende partij 

met verzoek volgende documenten te bezorgen: (STUK 2) 

"°Bewijzen van huishoudelijk geweld: processen verbaal, medische attesten, opvang in een 

vluchthuis,.... 

°Een arbeidscontract en recente loonfiches of de gegevens van de kruispuntbank voor zelfstandigen 

met betrekking tot zijn onderneming en de documenten waaruit zijn inkomsten als zelfstandige blijken. 

"Eventueel documenten met betrekking tot andere inkomsten 

°Het bewijs van ziekteverzekering (dekking van alle risico 's in België), geen SIS kaart 

° Attest niet ten laste OCMW" 
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Dat zoals reeds gesteld verzoekster pas kennis nam van dit schrijven op 23.06.2011, en dus op het 

ogenblik van kennisgeving van de bestreden beslissing de termijn van 3 maanden voor het bezorgen 

van deze stukken, nog lopende was. 

Dat in casu de verwerende partij dan ook had dienen te motiveren waarom geen toepassing zou kunnen 

worden gemaakt van Artikel 42quater,§4, 4° Vreemdelingenwet ( " bijzonder schrijnende situaties dit 

rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid tijdens het huwelijk tijdens het huwelijk of het 

geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° en 2°, het slachtoffer is 

geweest van huiselijk geweld"), zijnde de uitzondering die van toepassing is op artikel 42 quater, §1, 4° 

waarvan toepassing dient gemaakt nu op de tijdslijn hiervan sprake was; 

meer dan 2 maanden alvorens toepassing gemaakt kon worden van artikel 42 quater, §1,2° dat wordt 

ingeroepen door verwerende partij. 

Verzoekster verwijst in dit verband naar enkele ter zake dienende beslissingen van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen: 

RVV Nr. 1711 van 14 september 2007, Ilde kamer De Raad stelt vast dat de verwerende partij 

onzorgvuldig is geweest, door louter op basis van het relatieverslag van 18 juni 2007, dat een aantal 

essentiële leemtes bevat, de vestigingsaanvraag af te wijzen. Des te meer de verzoeker terecht 

aanvoert dat uit het administratief dossier bleek dat hij samen met zijn vrouw een horecazaak uitbaat in 

Beringen. 

RVV Nr. 2684 van 16.10.07 in de zaak 12175/IIde kamer Schending van de materiële motiveringsplicht; 

het motief van de bestreden beslissing is op een foutieve feitenvinding gesteund, daar enkel uit het niet 

aantreffen van de personen in kwestie werd geconcludeerd dat er geen sprake was van een gezinscel. 

RVV Nr 1497 van 30.08.07 in de zaak 10.914/IIde kamer De raad stelt vast dat er sprake is van een 

schending van de motiveringsplicht aangezien (het kennelijk onredelijk is) louter op basis van het 

ontbreken van inlichtingen nopens het al dan niet bestaan van de gezinscel, de vestigingsaanvraag af te 

wijzen. 

Dat de aangevoerde middelen bijgevolg ernstig en gegrond zijn.” 

 

2.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het middel van de verzoekende partij: 

 

“In haar eerste onderdeel stelt verzoekster dat ze zich eerst in de toepassing bevond van het art. 

42quater, §1,4° i.p.v. het art. 42quater, §1,2° van de Vreemdelingenwet. Verzoekster meent dat de 

beslissing de motiveringsplicht schendt doordat de rechtsgrond dateert van na het intrafamiliaal geweld. 

Aangezien verzoekster de mening is toegedaan dat art. 42quater §1, 4° op haar van toepassing is, 

diende - aldus verzoekster - toepassing te worden gemaakt van de uitzonderingsbepalingen voorzien in 

art. 42quater, §4 van de Vreemdelingenwet. 

Verzoekster verwijst naar art. 13 van de richtlijn 2004/38/EG dat betrekking heeft op de beëindiging van 

het verblijfsrecht bij scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of beëindiging van het 

geregistreerd partnerschap. 

Waar verzoekster vooreerst verwijst naar de Richtlijn 2004/38, merkt de verwerende partij op dat de 

Richtlijn 2004/38 werd geïntegreerd in de Wet van 25.4.2007 betreffende de toegang tot het 

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

Artikel 2 van de Wet van 25.4.2007 bepaalt het volgende : 

"Deze wet integreert onder meer de bepalingen inzake de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering 

van de richtlijn 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de 

status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen en van de richtlijn 2004/38/EG van de 

Raad van de Europese Unie 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, en artikel 11, §2, d), van 

de richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende de minimumnormen voor de 

procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, in de wet van 15 

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

van vreemdelingen. " 

Ook artikel 1 van het K.B. van 7.5.2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen, vermeldt in artikel 1 dat dit besluit de bepalingen integreert inzake de binnenkomst, het 

verblijf en de verwijdering van de richtlijn 2004/38/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 

2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen. (R.V.V. nr. 32.598 van 13 oktober 2009) 

Dienaangaande verwijst de verwerende partij nog naar een arrest dd. 20.2.2009 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (rolr. 23.332): 

" Waar verzoekster de schending aanvoert van de Richtlijn 2004/38 volstaat het te stellen dat deze 

richtlijn is omgezet in het nationaal recht (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15.12.1980 
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betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, Memorie van Toelichting, Pari. St. Kamer 2006-2007, nr. 2845/001). 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. " 

Voorts benadrukt de verwerende partij dat het voornoemde artikel 42quater, §1, 2° van de 

Vreemdelingenwet op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen, als volgt luidt: 

"§ 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; 

Verzoekster houdt voor dat, indien de bestreden beslissing ook zou zijn genomen op grond van §1,4°, er 

alsdan het onderzoek van 4° had moeten worden gevoerd: 

"§ 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; 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 

40bis, § 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 40bis, § 2, eerste lid, I°of2°, dan 

wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, § 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 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, het 

slachtoffer is geweest van huiselijk geweld 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. " 

Verzoekster meent dat zij in aanmerking had kunnen komen voor deze uitzonderingen, en dat de 

gemachtigde dan ook §1, 4° had moeten in overweging nemen, om vervolgens de uitzonderingen van 

§4 te onderzoeken. Door dit niet te doen, acht verzoekster de bovenvermelde wetsbepalingen en 

beginselen geschonden. 

De verwerende partij laat gelden dat het artikel 42quater §1 zoals hoger weergegeven, duidelijk is. 

De gemachtigde kan het verblijf beëindigen als de burger die vervoegd werd, uit het Rijk vertrekt. Er rust 

geen enkele wettelijke verplichting op de gemachtigde om het verblijf te beëindigen om méér dan één 

van de 4 opgesomde gevallen. 

In casu werd vastgesteld dat dhr. H. M. (…) sedert 24.05.2011 ingeschreven staat te Nederland en 

derhalve het verblijfsrecht in toepassing van art. 42quater, §1 2° van de Vreemdelingenwet dient te 

worden beëindigd. 

Deze concrete motieven wordt door verzoekster niet betwist. 

Bovendien is het ook zo dat §4 van artikel 42quater enkel betrekking heeft op § 1, 4° en niet op de 

andere gevallen van §1, hetgeen ook logisch is. 

Immers wanneer de Unieburger bij wie de betrokkene zich gevoegd heeft, het Rijk verlaat, kan er geen 

sprake meer zijn van enige gezinshereniging op het grondgebied. Indien in een dergelijke situatie alsnog 

aan verzoekster zou worden toegestaan verder op het grondgebied te verblijven, zou dit volstrekt 

voorbijgaan aan het doel van de gezinshereniging in België, waarop de artikelen 40 e.v. van de Wet dd. 

15.12.1980 uiteraard gericht zijn. 

Het is dan ook geenszins onlogisch dat de uitzondering van §4 niet van toepassing is op §1, 2°. De 

wetgever heeft dit duidelijk zo gewild. 
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Door de verzoekende partij wordt het onderscheid tussen het art. 42quater. §1. 2° en het art. 42quater. 

§1,4° van de Vreemdelingenwet niet gerespecteerd. 

"De vraag rijst welk belang verzoeker erbij heeft aan te voeren dat zijn verblijf had moeten worden 

beëindigd om twee redenen in plaats van om één reden. Verzoeker zet uiteen dat zijn belang erin 

bestaat dat, mocht zijn verblijf beëindigd zijn op basis van artikel 42quater, § 1, 4° van de 

vreemdelingenwet, de gemachtigde van de staatssecretaris rekening had dienen te houden met de 

uitzonderingen voorzien in artikel 42quater, §4, 3° en 4° van de vreemdelingenwet. 

Verzoekers redenering kan niet gevolgd worden. Artikel 42quater van de vreemdelingenwet vormt de 

omzetting van de artikelen 12 en 13 van de richtlijn 2004/38. Deze richtlijn maakt een duidelijk 

onderscheid tussen enerzijds het vertrek van de burger van de Unie uit het Rijk en anderzijds scheiding, 

ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk en beëindiging van het geregistreerde partnerschap. 

Artikel 12 heeft het over het "behoud van het verblijfsrecht van familieleden in geval van overlijden of 

vertrek van de burger van de Unie" en artikel 13 heeft het over het "behoud van het verblijfsrecht van 

familieleden in geval van scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of van beëindiging 

van het geregistreerde partnerschap". In de memorie van toelichting bij de wet van 25 april 2007 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl.St, Kamer, 2006-2007, nr. 2845/1, p. 54, wordt 

gesteld dat het verantwoord is 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. Zowel de  richtlijn  

als de Belgische wetgeving  maken bijgevolg een uitdrukkelijk onderscheid tussen enerzijds de 

beëindiging of het behoud van het verblijfsrecht van familieleden van een burger van de Unie in het 

geval van overlijden of vertrek van de burger van de Unie uit het Rijk, en anderzijds de beëindiging of 

het behoud van het verblijfsrecht van familieleden van een burger van de Unie in geval van scheiding, 

ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk, van beëindiging van het geregistreerde partnerschap of 

van het ontbreken van gezamenlijke vestiging (Belgische wetgeving). 

Nu blijkt dat het vertrek uit het Rijk van de burger van de Unie bij wie het familielid, in casu verzoeker, 

zich gevoegd heeft, doorslaggevend is. diende de gemachtigde van de staatssecretaris hieraan niet toe 

te voegen dat de gezamenlijke vestiging tussen verzoeker en zijn partner beëindigd is. 

Het motief van de bestreden beslissing, namelijk dat verzoekers partner is vertrokken uit het Rijk, steunt 

op de stukken van het dossier en verzoeker betwist dit motief niet. Bijgevolg heeft de gemachtigde van 

de staatssecretaris in alle redelijkheid geoordeeld dat artikel 42quater, §1,   2° van toepassing was en 

dat verzoekers verblijfsrecht beëindigd kon worden. Er diende geen verder onderzoek te worden 

gevoerd naar een eventuele andere reden om zijn verblijf te weigeren. De schending van de materiële 

motiveringsplicht kan niet worden aangenomen, evenmin als de schending van artikel 42quater van de 

vreemdelingenwet. " RvV nr. 59.771 van 15 april 2011 

Zodoende kan verzoekster niet dienstig voorhouden dat er t.a.v. haar ook toepassing had moeten 

worden gemaakt van §1, 4°. De wetgever legt dit niet op en heeft ook duidelijk niet beoogd dat een 

vreemdeling die onder §1,2° valt, ook in aanmerking zou komen voor de uitzonderingen van §4. 

Zodoende faalt verzoeksters middel in rechte. 

Terwijl de verwerende partij nog opmerkt dat verzoekster de concrete motieven van de bestreden 

beslissing niet betwist. 

Verzoekster betwist niet dat dhr. H. M. (…) vertrokken is uit het Rijk en staat ingeschreven in Nederland. 

Verder meent verzoekster dat de beslissing onredelijk zou zijn en zij had moeten worden gehoord. Ze 

meent dat de beperkte bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in deze in strijd is 

met art. 13 EVRM, het art. 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en art. 31 

van de EU-Richtlijn 2004/38. 

Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie luidt als volgt: 

"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 onafhankelijk 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. " 

Verzoekster toont niet op welke wijze dit artikel zou zijn geschonden. 

Terwijl verzoeksters annulatieberoep op grond van artikel 39/2 van de Vreemdelingenwet voldoet aan 

de vereisten van een daadwerkelijk rechtsmiddel zoals omschreven in artikel 13 van het EVRM en 

artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 
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Bij arrest nr. 44 087 van 28 mei 2010 werd door Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als volgt 

geoordeeld: 

"De Raad merkt vooreerst op dat de afdeling wetgeving bij de Raad van State reeds heeft gesteld dat 

het rechterlijk beroep dat kan worden ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen prima facie 

beantwoordt aan de vereisten van daadwerkelijke rechtshulp in de zin van artikel 13 van het EVRM 

{Pari. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 323). 

De Raad benadrukt bovendien dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 81/2008 

van 27 mei 2008 (BS 2 juli 2008) het volgende heeft gesteld: 

"Wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op grond van paragraaf 2 van artikel 39/2 optreedt, 

beschikt hij over een soortgelijke vernietigingsbevoegdheid en schorsingsbevoegdheid als die welke de 

Raad van State voorheen had. In dat geval treedt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet op met 

volle rechtsmacht, maar als annulatierechter. 

In aangelegenheden bedoeld in artikel 39/2, § 2, oefent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een 

jurisdictionele toetsing uit, zowel aan de wet als aan de algemene rechtsbeginselen. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gaat daarbij na of de aan zijn toezicht voorgelegde 

overheidsbeslissing de vereiste feitelijke grondslag heeft, of die beslissing uitgaat van correcte juridische 

kwalificaties en of de maatregel niet kennelijk onevenredig is met de vastgestelde feiten. Wanneer hij 

die beslissing vernietigt, dient de overheid zich te schikken naar het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen: indien de overheid een nieuwe beslissing neemt, mag zij de motieven van 

het arrest dat de eerste beslissing heeft vernietigd, niet negeren; indien zij in de vernietiging berust, 

wordt de aangevochten akte geacht nooit te hebben bestaan (vergelijk: EHRM, 7 november 2000, 

Kingsley t. Verenigd Koninkrijk, § 58). Bovendien kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, in de 

omstandigheden bedoeld in artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980, de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van de beslissing bevelen, in voorkomend geval door uitspraak te doen bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid. De Raad kan tevens, in de omstandigheden bedoeld in artikel 39/84 van 

dezelfde wet, voorlopige maatregelen bevelen. De rechtzoekenden beschikken derhalve over een 

daadwerkelijke jurisdictionele waarborg, voor een onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege, tegen de 

administratieve beslissingen die op hen betrekking hebben. Artikel 39/2, § 2, ingevoegd bij het 

bestreden artikel 80, heeft niet tot gevolg dat het op onevenredige wijze de rechten van de betrokken 

personen beperkt." 

In haar tweede onderdeel van het eerste middel acht verzoekster de formele motiveringsplicht 

geschonden doordat niet wordt gemotiveerd "waarom ten onrechte geen toepassing wordt gemaakt van 

artikel  42quater,  §1,  4°  (waarop wel  uitzondering  is voorzien wegens huishoudelijk geweld)" Ze 

verwijst op stukken die zij heeft aangebracht ter ondersteuning van het huishoudelijk geweld. 

Desbetreffend laat de verwerende partij gelden dat bij lezing van verzoeksters inleidend verzoekschrift 

blijkt dat deze daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de motieven 

vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de 

motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekster 

het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.). 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekster de schending aanvoert, 

heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die ten 

grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat deze in 

staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking staande 

rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde vaststelling 

impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekster het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. 

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

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

Deze vermeldingen laten verzoekster toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan het 

verblijfsrecht wordt beëindigd met bevel om het grondgebied te verlaten en maken dat het doel is bereikt 

dat met het bestaan van de betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd. 
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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. 

Gelet op het voorgaande is de verwerende partij de mening toegedaan dat ook dit aspect van 

verzoeksters enig middel onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

Voorts benadrukt de verwerende partij dat de beslissing uitdrukkelijk werd genomen in toepassing van 

art. 42quater, §1,2° van de Vreemdelingenwet, en motiveert dat de burger van de Unie bij wie het 

familielid, in casu verzoekster, zich gevoegd heeft, uit het Rijk is vertrokken en derhalve het 

verblijfsrecht van verzoekster diende te worden beëindigd. De gemachtigde van de staatssecretaris 

diende hieraan geenszins toe te voegen dat de gezamenlijke vestiging tussen verzoekster en zijn 

partner beëindigd is. 

Het motief van de bestreden beslissing, namelijk dat verzoeksters partner is vertrokken uit het Rijk, 

steunt op de stukken van het dossier en verzoekster betwist dit motief niet. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de staatssecretaris in alle redelijkheid geoordeeld dat artikel 

42quater, §1,2° van toepassing was en dat verzoeksters verblijfsrecht beëindigd kon worden. Er diende 

geen verder onderzoek te worden gevoerd naar een eventuele andere reden om haar verblijf te 

beëindigen. 

Het enig middel van de verzoekende partij kan niet worden aangenomen.” 

 

2.1.3.1. De artikelen 1, 2, 3 en 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, 

hebben 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. Ze 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 het determinerend motief 

aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt 

verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 42quater,§1, tweede lid van de vreemdelingen-

wet en naar het gegeven dat de echtgenoot van de verzoekende partij sedert 24 mei 2011 in Nederland 

ingeschreven is en dat voor de toepassing van dit deel van het artikel 42quater geen uitzonderingen 

wegens huishoudelijk geweld voorzien zijn.  

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overweging-

en of zelfs een voorbeeld zou zijn van een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, dit 

louter feit op zich nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 

27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 2007, nr. 172.821).  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en de verzoekende partij 

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in 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 (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 
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De verzoekende partij heeft een verblijfsrecht verkregen op basis van artikel 40bis van de vreemde-

lingenwet, als echtgenote van een Nederlander. Artikel 42quater, § 1 van de vreemdelingenwet, zoals 

van toepassing ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing, somt de gevallen op waarin 

gedurende de eerste twee jaar van het verblijf in principe een einde kan gesteld worden aan het 

verblijfsrecht van familieleden van een burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn. Dit 

artikel 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 : 

 

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 bijstandsstelsel 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. 

 

§ 2. De in § 1, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen zijn niet van toepassing op kinderen van de burger 

van de Unie die in het Rijk verblijven en aan een onderwijsinstelling zijn ingeschreven alsmede op de 

ouder die de bewaring heeft van de kinderen, dit tot hun studie voltooid is. 

 

§ 3. Het in § 1, eerste lid, 3°, bedoelde geval is niet van toepassing op de familieleden die ten minste 

één jaar in het Rijk verbleven hebben in de hoedanigheid van een familielid van de burger van de Unie, 

en voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun 

familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen zoals 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 te beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, of lid te zijn van 

een in het Rijk gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet. 

 

§ 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; 

 

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 40bis, § 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 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is toege-

wezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, § 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; 
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4° hetzij bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid tijdens het 

huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 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. 

 

§ 5. De minister of zijn gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden 

voor de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan.” 

 

In casu werd de bestreden beslissing genomen op grond van artikel 42quater, §1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet, daar de echtgenoot van de verzoekende partij uit het Rijk vertrokken is. Sedert 24 

mei 2011 is de echtgenoot van de verzoekende partij ingeschreven in Nederland. Dit wordt door de 

verzoekende partij niet betwist. De verzoekende partij wijst erop dat op het ogenblik dat haar echtgenoot 

zich in Nederland inschreef er geen gezinscel meer was, en het samenleven reeds beëindigd was op 

basis van ernstig huiselijk geweld. Ze wijst er voorts op dat de verwerende partij hiervan bij schrijven 

van 16 maart 2011 op de hoogte werd gebracht. De verzoekende partij vervolgt dat de verwerende partij 

haar op 7 april 2011 heeft aangeschreven om bepaalde documenten voor te leggen om na te gaan of ze 

voldoet aan artikel 42quater, §4, 4° lid van de vreemdelingenwet. 

 

Artikel 42quater van de vreemdelingenwet is de omzetting naar Belgisch recht 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). Deze richtlijn maakt een duidelijk 

onderscheid tussen enerzijds het vertrek van de burger van de Unie uit het Rijk en anderzijds scheiding, 

ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk en beëindiging van het geregistreerde partnerschap. 

Artikel 12 heeft het over het “behoud van het verblijfsrecht van familieleden in geval van overlijden of 

vertrek van de burger van de Unie” en artikel 13 heeft het over het “behoud van het verblijfsrecht van 

familieleden in geval van scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of van beëindiging 

van het geregistreerde partnerschap”. Wat het vierde geval van artikel 42quater van de vreemdelingen-

wet betreft wordt in de parlementaire voorwaarden gesteld dat “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.” 

(Parl.St. Kamer, 2006-2007, nr. 2845/001, 54). Bijgevolg maken zowel de richtlijn als de Belgische 

wetgeving een uitdrukkelijk onderscheid tussen enerzijds de beëindiging of het behoud van het 

verblijfsrecht van familieleden van een burger van de Unie in het geval van overlijden of vertrek van de 

burger van de Unie uit het Rijk, en anderzijds de beëindiging of het behoud van het verblijfsrecht van 

familieleden van een burger van de Unie in geval van scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het 

huwelijk, van beëindiging van het geregistreerde partnerschap of van het ontbreken van gezamenlijke 

vestiging (Belgische wetgeving).  

 

Nu hieruit blijkt dat het vertrek uit het Rijk van de burger van de Unie bij wie het familielid, in casu de 

verzoekende partij, zich gevoegd heeft, doorslaggevend is, diende de gemachtigde van de staats-

secretaris hieraan niet toe te voegen dat de gezamenlijke vestiging tussen de verzoekende partij en 

haar partner beëindigd is. 

 

Het motief van de bestreden beslissing, namelijk dat de partner is vertrokken uit het Rijk, steunt op de 

stukken van het dossier en de verzoekende partij betwist dit motief niet. Bijgevolg heeft de gemachtigde 

van de staatssecretaris op kennelijk redelijke wijze geoordeeld dat artikel 42quater, § 1, 2° van de 

vreemdelingenwet van toepassing was en dat het verblijfsrecht van de verzoekende partij beëindigd kon 

worden. De wetgever heeft niet voorzien in het behoud van het verblijfsrecht van een slachtoffer van 

huiselijk geweld ingeval de echtgenoot vertrekt uit het Rijk. Hoe schrijnend dit ook moge wezen, vermag 

de Raad geen voorwaarden toevoegen aan de wet. Gelet op de wetgeving ter zake diende er geen 
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verder onderzoek te worden gevoerd naar een eventuele andere reden om verzoekster het verblijf te 

weigeren. De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen, evenmin als 

de schending van artikel 42quater van de vreemdelingenwet. Dit onderdeel van het middel is 

ongegrond. 

 

2.1.3.2. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan slechts vastgesteld worden wanneer men op 

zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing 

is kunnen komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, 

moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat 

ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe 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 (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). De verzoekende partij toont niet aan dat de feitelijke 

vaststellingen van de gemachtigde van de staatssecretaris niet correct zijn, noch dat de gevolg-

trekkingen die deze hieruit afleidt, kennelijk onredelijk zijn. Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

2.1.3.3. De verzoekende partij verwijst ook naar artikel 11 van de vreemdelingenwet. De in Titel II, 

hoofdstuk I, van de vreemdelingenwet bedoelde burgers van de Unie en hun familieleden en de in 

ditzelfde hoofdstuk bepaalde familieleden van een Belg, zijn vreemdelingen zoals omschreven in artikel 

10, § 1, 1° van de vreemdelingenwet, dat valt onder Titel I, Hoofdstuk III. De Raad wijst erop dat “in de 

mate dat er in Titel II (van de Vreemdelingenwet) geen afbreuk wordt aan gedaan, de bepalingen van 

Titel I van toepassing blijven op de drie categorieën van vreemdelingen die bedoeld worden in de 

hoofdstukken 1, 2 en 3 van Titel II” (Wetsontwerp betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl.St. Kamer, 1974-75, nr. 653/1, 16 en 

34). Hoewel artikel 11 van de vreemdelingenwet bepaalt dat “de minister of zijn gemachtigde […] in het 

bijzonder rekening [houdt] met de situatie van personen die het slachtoffer zijn van geweld in de familie, 

die het huishouden verlaten hebben en bescherming nodig hebben”, is dit artikel slechts van toepassing 

op de personen wiens verblijfsrecht op grond van artikel 11, §2, eerste lid, 1°, 2° of 3° van dezelfde wet 

ingetrokken kan worden. De verzoekende partij heeft een verblijfsrecht op grond van 40bis, §2, 1° van 

de vreemdelingenwet. Bijgevolg diende artikel 42quater van de vreemdelingenwet bij de beëindiging van 

haar verblijfsrecht toegepast te worden. Daar de vreemdelingenwet in een specifieke regeling met 

betrekking tot het beëindigen van het verblijfsrecht van de familieleden van de burgers van de Unie 

voorziet, maakt de verzoekende partij niet aannemelijk waarom er in casu gebruik gemaakt moest 

worden van de algemene regeling voorzien in artikel 11 van de vreemdelingenwet. 

 

2.1.3.4. In het middel zelf beroept de verzoekende partij zich op artikel 31 van de richtlijn 2004/38/EG. 

Vooreerst dient te worden nagegaan of de verzoekende partij wel degelijk de schending van artikel 31 

van de richtlijn 2004/38/EG, als annulatiemiddel voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan 

inroepen. Bijgevolg dient te worden onderzocht of de door haar ingeroepen norm van internationaal of 

supranationaal recht al dan niet rechtstreekse werking heeft in de interne Belgische rechtsorde. Een 

richtlijn heeft slechts directe werking in de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de 

betrokken richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen 

verdere substantiële interne uitvoeringsmaatregel door communautaire of nationale overheden 

behoeven om het gewild effect op nuttige wijze te bereiken (RvS 15 oktober 2001, nr. 99.794; RvS 30 

juli 2002, nr. 109.563). Bovendien is van rechtstreekse werking pas sprake zodra de rechter in staat is 

om, zonder verdere uitvoeringsmaatregelen, een voor het concrete geval dienstige uitlegging aan te 

reiken, waardoor particulieren hun aan de norm ontleende rechten kunnen afdwingen. Het staat vast dat 

de omzettingstermijn voor de Richtlijn 2004/38/EG, zijnde 30 april 2006, is verstreken.  

 

Wat de vraag betreft of de voormelde richtlijn tijdig werd omgezet en in voorkomend geval of deze 

omzetting correct is geschied in de huidige stand van de procedure, kan het voor artikel 31 volstaan te 

verwijzen naar de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van 

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

de verwijdering van vreemdelingen. Uit de memorie van toelichting bij de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen blijkt immers: “In werkelijkheid leiden de afschaffing van 

het verzoek tot herziening en de invoering van artikel 39/79 in de wet door het wetsontwerp tot 

hervorming van de Raad van State en tot inrichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(gebaseerd op artikel 77 van de Grondwet)tot de feitelijke omzetting van de artikelen 15 en 31 van de 

voornoemde richtlijn 2004/38/EG in het Belgische recht. Het beroep bij de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen (…) inderdaad een jurisdictioneel beroep (is) dat automatisch schorsend is voor wat betreft 
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de beslissingen genomen ten aanzien van burgers van de Unie en hun gezinsleden, en dat het mogelijk 

maakt om de wettigheid van het besluit, alsmede de feiten en omstandigheden die de maatregel 

rechtvaardigen en het evenredig karakter van deze maatregel te onderzoeken, overeenkomstig artikel 

31, §§ 1 tot 3 van de richtlijn 2004/38/EG.” (Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2487/001, 78). De wet van 15 

september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is op 1 juni 2007 in werking 

getreden, zodat de omzetting van artikel 30 van de richtlijn 2004/38/EG is geschied en de verzoekende 

partij zich wat dit artikel betreft niet langer op de directe werking van de richtlijn kan beroepen. 

Daargelaten de vraag naar de ontvankelijkheid van het middel, gelet op het ontbreken van de directe 

werking van artikel 31 van de Richtlijn 2004/38/EG, merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 

dat de afdeling wetgeving bij de Raad van State reeds heeft gesteld dat het rechterlijk beroep dat kan 

worden ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen prima facie beantwoordt aan de 

vereisten van daadwerkelijke rechtshulp in de zin van artikel 13 van het EVRM (Parl.St. Kamer, 2005-

2006, nr. 2479/001, 323). De verzoekende partij brengt geen gegeven aan om dit standpunt te 

weerleggen. Evenmin toont de verzoekende partij aan dat het annulatieberoep voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen – zoals omschreven in artikel 39/2 van de Vreemdelingenwet – geen 

voldoende waarborgen zou bieden ter vrijwaring van haar rechten. Verzoekster brengt geen gegeven 

aan om dit standpunt te weerleggen. Tevens heeft het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 81/2008 van 

27 mei 2008 (BS 7 juni 2008) in verband met het al dan niet bestaan van een discriminatie tussen 

rechtzoekenden die beschikken over een beroep met volle rechtsmacht en deze die slechts over een 

annulatieberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikken, in overweging B.16.3. 

gesteld:  

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gaat daarbij na of de aan zijn toezicht voorgelegde 

overheidsbeslissing de vereiste feitelijke grondslag heeft, of die beslissing uitgaat van correcte juridische 

kwalificaties en of de maatregel niet kennelijk onevenredig is met de vastgestelde feiten. Wanneer hij 

die beslissing vernietigt, dient de overheid zich te schikken naar het arrest van de Raad van State: 

indien de overheid een nieuwe beslissing neemt, mag zij de motieven van het arrest dat de eerste 

beslissing heeft vernietigd niet negeren; indien zij in de vernietiging berust, wordt de aangevochten akte 

geacht nooit te hebben bestaan (vergelijk : Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Kingsley t. 

Verenigd Koninkrijk, 7 november 2000, § 58).  

Bovendien kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, in de omstandigheden bedoeld in artikel 

39/82 van de wet van 15 december 1980, de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing 

bevelen, in voorkomend geval door uitspraak te doen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De Raad 

kan tevens, in de omstandigheden bedoeld in artikel 39/84 van dezelfde wet, voorlopige maatregelen 

bevelen.  

De rechtzoekenden beschikken derhalve over een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg, voor een 

onafhankelijk en onpartijdig rechtscollege, tegen de administratieve beslissingen die op hen betrekking 

hebben. Artikel 39/82, §2, ingevoegd bij het bestreden artikel 80, heeft niet tot gevolg dat het op 

onevenredige wijze de rechten van de betrokken personen beperkt.” 

 

Uit wat voorafgaat blijkt dat de omzetting van artikel 31 van de Richtlijn 2004/38/EG correct is geschied. 

Tot slot merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op dat de verzoekende partij ook niet aantoont 

in welke mate het wettigheidsonderzoek gevoerd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen haar 

belangen zou schaden. 

 

2.1.3.5. Voorts dient erop gewezen te worden dat door de omzetting van de artikelen 7, 13 en 14 van de 

richtlijn 2004/38/EG in Belgische wetgeving, deze artikelen van de richtlijn geen rechtstreekse werking 

hebben, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij in haar verzoekschrift aanvoert. De verzoekende 

partij maakt ook niet aannemelijk dat deze artikelen verkeerdelijk omgezet werden. De schending van 

een richtlijn kan niet rechtstreeks worden aangevoerd wanneer deze, zoals in casu, omgezet werd naar 

de interne wetgeving (RvS 20 juni 2008, nr. 2923 (c)). 

 

2.1.3.6. Waar de verzoekende partij de schending van de artikelen 12, 18, 39, 40, 44 en 52 van het EG-

verdrag, artikel 13 EVRM en artikel 47 van het Handvest in het hoofding van haar middel aanvoert, 

merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op dat de Raad van State heeft geoordeeld dat het 

louter verwijzen naar een aantal internationaalrechtelijke bepalingen of die enkel citeren, en zich boven-

dien beperken tot een aantal algemene beschouwingen zonder die op enigerlei wijze te betrekken op de 

bestreden beslissing, geen ontvankelijk middel uitmaakt (RvS 3 november 1997, nr. 69.314). Luidens 

artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van 

nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep 
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worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de voldoende 

duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de 

bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, 

nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze 

waarop een rechtsregel geschonden is. De verzoekende partij beperkt zich in het verzoekschrift tot het 

aanhalen van de schending van de artikelen 12, 18, 39, 40, 44 en 52 van het EG-verdrag, artikel 13 

EVRM en artikel 47 van het Handvest. Deze handelwijze voldoet niet aan de voornoemde vereiste dat, 

om van een middel te spreken, de wijze moet worden omschreven waarop de aangevoerde rechtsregel 

is geschonden door de bestreden beslissing. Dit onderdeel van het middel is onontvankelijk. 

 

 Het 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 negentien december tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


