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 nr. 85 188 van 25 juli 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 5 april 2012 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

22 maart 2012 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 11 april 2012 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 juni 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 juni 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die loco advocaat M. SAMPERMANS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE VIJVER, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 22 maart 2012 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris een einde te stellen aan het 

verblijfsrecht van de verzoekende partij en haar minderjarige kinderen, en hen het bevel te geven het 

grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:  

 

“ 

“In uitvoering van artikel 42 quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 54 van het 
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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: 

 

Naam: K.,P. (…) 

Nationaliteit: India 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te: (…) 

 

+ minderjarige kinderen: S.K.(…)  Geboren op: (…) 

     S.A.(…)  Geboren op: (…) 

 

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

 

Reden van de beslissing: 

 

De betrokkenen verkregen het recht op verblijf in functie van de echtgenoot en vader, S. M. (…) (RR 

60020276561(…)). De echtgenoot en vader van betrokkenen kan echter niet meer genieten van de 

meer voordelige verblijfsbepalingen overeenkomstig art. 40 van de wet van 15.12.1980 gezien hij niet 

meer voldoet aan de 
.
voorwaarden van art. 40 §4 van de wet van 15.12.1980 en hij daarenboven een 

onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Er werd om die reden dan ook 

overeenkomstig art. 42 bis van diezelfde wet, een einde gesteld aan zijn verblijf. 

 

Overeenkomstig art. 42quater§1, 1° van de wet van 15.12.1980 dient er dan ook een einde gesteld te 

worden aan het verblijfsrecht van de echtgenote, K. P. (…) en de kinderen, S. K. (…) en A. (…) 

aangezien er een einde werd gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij vervoegd 

hebben. 

 

Gezien de korte duur van het verblijf in België is het redelijk te stellen dat betrokkenen zonder 

problemen in staat moeten zijn terug te keren naar hun eigen land onafgezien van eventuele 

humanitaire elementen in overeenstemming met art. 42quater §1, 3
e
 lid (wet 15.12.1980)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt de verzoekende partij de schending op van artikel 17 van de 

Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86/EG, artikel 42quater, §1, derde lid van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), de motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel, en het 

zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

De verzoekende partij betoogt dat de verwerende partij niet voldoende motiveert in de bestreden 

beslissing en zij de bestreden beslissing niet voldoende zorgvuldig heeft genomen. Zij stelt dat haar 

echtgenoot als EU-werknemer een verblijf heeft bekomen in 2009 en heeft gewerkt tot september 2011. 

Sinds enkele maanden heeft het gezin een beroep moeten doen op het OCMW. De verwerende partij 

heeft daarop het verblijfsrecht van het gezin in drie afzonderlijke beslissingen ingetrokken wegens 

onredelijke belasting van het sociale bijstandstelsel van het Rijk en omdat de vader na zes maanden 

niet meer het statuut van werknemer zou hebben, quod non. De verzoekende partij verwijst naar artikel 

42quater, §1, derde lid van de vreemdelingenwet. Dit artikel bevat volgens de verzoekende partij niet 

minder dan acht criteria. Een vermelding, en passant als het ware, die enkel verwijst naar de duur van 

het verblijf waarbij deze niet eens wordt geconcretiseerd, volstaat volgens de verzoekende partij niet.  

 

2.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 

dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 
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beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk de motieven aan op grond waarvan de beslissing is 

genomen.  

 

De Raad merkt vooreerst op dat de verzoekende partij op geen enkele concrete wijze uiteenzet waarom 

of op welke wijze de bestreden beslissing van artikel 17 van de Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86/EG 

zou schenden. Dit onderdeel is dan ook niet ontvankelijk.  

 

Met haar betoog dat haar echtgenoot als EU-werknemer een verblijf heeft bekomen in 2009 en heeft 

gewerkt tot september 2011, en sinds enkele maanden het gezin een beroep heeft moeten doen op het 

OCMW, bevestigt de verzoekende partij het motief van de bestreden beslissing dat “De echtgenoot en 

vader van betrokkenen echter niet meer (kan) genieten van de meer voordelige verblijfsbepalingen 

overeenkomstig art. 40 van de wet van 15.12.1980 gezien hij niet meer voldoet aan de 
.
voorwaarden 

van art. 40 §4 van de wet van 15.12.1980”. Zij stelt immers zelf in haar verzoekschrift dat haar 

echtgenoot in 2009 een verblijfsrecht heeft bekomen als werknemer van de EU. Zij geeft met voormelde 

bewering toe dat haar echtgenoot de grond van zijn verblijfsrecht ondertussen verloren is. Zij stelt 

immers dat hij werkloos was, en maakt op geen enkele concrete wijze aannemelijk dat hij dat op het 

moment van de bestreden beslissing niet meer geweest zou zijn.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) merkt op dat de inhoud van artikel 

42quater, §1, derde lid van de vreemdelingenwet grondig verschilt van de inhoud die de verzoekende 

partij er in haar verzoekschrift aan toekent. Dit artikel luidt immers als volgt:  

 

“§ 1. In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde gedurende de eerste drie jaar 

na de erkenning van hun recht op verblijf een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de 

familieleden van een burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die verblijven in de 

hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie : 

 

1° er wordt 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;” 

 

De verwijzing van de verzoekende partij in haar verzoekschrift naar voormeld artikel is dus fout, want de 

tekst die zij aan deze bepaling toekent verschilt van die van de bepaling zelf. Dit onderdeel mist 

juridische grondslag. Bovendien heeft de verzoekende partij het over acht ‘criteria’, maar werkt zij dit 

argument op geen enkele concrete wijze verder uit.  

 

Verder betwist de verzoekende partij niet op voldoende concrete wijze de volgende motieven van de 

bestreden beslissing, namelijk: “De betrokkenen verkregen het recht op verblijf in functie van de 

echtgenoot en vader, S. M. (…) (RR (…)). De echtgenoot en vader van betrokkenen kan echter niet 

meer genieten van de meer voordelige verblijfsbepalingen overeenkomstig art. 40 van de wet van 

15.12.1980 gezien hij niet meer voldoet aan de 
.
voorwaarden van art. 40 §4 van de wet van 15.12.1980 

en hij daarenboven een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk”. De 

verzoekende partij beperkt zich immers tot de volgende loutere bewering: “Verweerster heeft hierop het 

verblijfsrecht van het gezin in drie afzonderlijke beslissingen ingetrokken wegens onredelijke belasting 

van de sociale bijstandsstelsel en omdat de echtgenoot na zes maanden niet meer het statuut van 

werknemer zou hebben, quod non”. Een loutere ontkenning zonder meer van de motieven van de 

bestreden beslissing kan uiteraard niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing leiden.  

 

Verder betwist de verzoekende partij het volgende motief van de bestreden beslissing in het geheel niet, 

waardoor het blijft staan: “Gezien de korte duur van het verblijf in België is het redelijk te stellen dat 

betrokkenen zonder problemen in staat moeten zijn terug te keren naar hun eigen land onafgezien van 

eventuele humanitaire elementen in overeenstemming met art. 42quater §1, 3
e
 lid (wet 15.12.1980)”.  

 

Bovendien betwist de verzoekende partij in het geheel niet dat er een einde gesteld werd aan het 

verblijfsrecht van haar echtgenoot, op grond waarvan het bestuur, zoals de bestreden beslissing terecht 

vermeldt, volgens artikel 42quater, §1, 1° ook aan haar verblijfsrecht een einde kan stellen. Ook dit 

motief blijft dus staan.  
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Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat de 

gemachtigde op kennelijk onredelijke wijze heeft beslist een einde te stellen aan het verblijf van meer 

dan drie maanden van de verzoekende partij en haar een bevel om het grondgebied te verlaten te 

geven. Het enig middel is niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

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

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

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

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

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

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

door de verwerende partij. 

 

4. 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. 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 vijfentwintig juli tweeduizend en twaalf door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MILOJKOWIC 

 


