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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 9839 van 11 april 2008
in de zaak RvV X II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van X

 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken, thans de minister van Migratie- en asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 2
februari 2008 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring
te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken
van 20 december 2006 houdende de weigering van de vestiging 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 artikel 230 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State
en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Gezien de nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 3 maart 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27
maart 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BAKI, die loco advocaat A. EL MOUDEN 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.

1.1. Verzoeker diende op 19 december 2006, in functie van zijn Belgische echtgenote, een
aanvraag tot vestiging in.
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1.2. Op 20 december 2006 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing houdende de weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten.
Deze beslissing, die op 25 juni 2007 ter kennis werd gebracht aan verzoeker, is gemotiveerd
als volgt:

"(…)
motivering in feite : In haar arrest van 24.4.1995 heeft de Raad van State gepreciseerd dat indien het
zich gemeenschappelijk  vestigen niet noodzakelijk  een effectieve en duurzame vorm van samenwonen
met zich meebrengt, dan veronderstelt het toch minstens de staat van echtgenoot, die eigenlijk  niet als
dusdanig kan erkend worden zonder het bestaan van een minimum aan relatie tussen de echtgenoten.
De Raad van State oordeelt dat er minstens een “gezinscel” moet bestaan, waarbij er een relatie moet
bestaan tussen de echtgenoten. Er moet tussen de echtgenoten een reële, echtelijke band bestaan
(levensgemeenschap), en dit, ook al is de verblijfplaats van de echtgenoten verscheiden.
Uit de aanvraag tot vestiging dd 19/12/2006 blijk t dat er ernstige twijfels zijn omtrent de relatie tussen
beide echtelieden geen sprake is. Betrokkene woont in Antwerpen en zijn echtgenote in Namen.

motivering in rechte: artikel 40 § 6 wet 15.12.1980
         artikel 49/61 K.B. 8.10.1981, gewijzigd door
         K.B. 7.11.1988 en K.B.12.6.1998.
(…)".

2. Onderzoek van het beroep.

2.1. Over de ontvankelijkheid van het beroep.

Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat in elk
geval het beroep tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. In die omstandigheden is het niet
nodig om de opgeworpen exceptie te onderzoeken.

2.2. Over de gegrondheid van het beroep.

2.2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van de wet van 29
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet
van 29 juli 1991), 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 de artikelen 3 en 30 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: de richtlijn 2004/38/EG).

2.2.1.1. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met
redenen moeten omkleed worden en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 voorziet dat de
motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de
beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn. De artikelen 3 en
30 van de richtlijn 2004/38/EG stellen dat de eventuele weigering van toegang tot het
grondgebied of verblijf gemotiveerd moet zijn en dat de genomen besluiten op zodanige wijze
schriftelijk ter kennis moeten worden gebracht dat de vreemdeling in staat is de inhoud en de
gevolgen van de beslissing te begrijpen. 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een
beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de
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administratieve overheid deze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe
bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in
artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in
feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De Raad stelt vast dat
de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief aangeeft op grond waarvan de
beslissing is genomen. Er wordt immers, onder verwijzing naar artikel 40, § 6, van de
Vreemdelingenwet, gesteld dat opdat er een vestigingsrecht zou kunnen vastgesteld worden
er een gezinscel dient te bestaan en er in casu geen sprake is van een relatie tussen de
echtelieden. De Raad wijst er tevens op dat de formele motiveringsplicht er niet toe leidt dat
de motieven van de motieven, de motieven die reeds voortvloeien uit de toepasselijke
reglementering of de motieven die evident zijn dienen vermeld te worden (I. OPDEBEEK en
A. COOLSAAT, Administratieve Rechtsbibliotheek: formele motivering van
bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 1999, p. 167-168). Verzoeker kan niet worden
gevolgd waar hij stelt dat de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken nagelaten
heeft de feiten te duiden waarop hij zich baseerde om te stellen dat er geen relatie bestond,
nu in de bestreden beslissing expliciet wordt verwezen naar het feit dat verzoeker en zijn
echtgenote een verschillende verblijfplaats hebben. De Raad besluit derhalve dat verzoeker
niet duidelijk maakt op welk punt de in de bestreden beslissing opgenomen motivering hem
niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hem
bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van
de formele motiveringsplicht (R.v.St., nr. 105.103, 26 maart 2002). De Raad voegt hier nog
aan toe dat verzoeker niet kan stellen onwetend te zijn van de motieven die aan de basis
liggen van de bestreden beslissing, aangezien hij deze motieven uitgebreid bespreekt in zijn
verzoekschrift.

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond.

2.2.1.2. Het opgeworpen middel dient verder vanuit het oogpunt van de materiële
motiveringsplicht bekeken te worden. Verzoeker betoogt immers nog dat de motieven de
beslissing niet kunnen schragen.

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).

Uit het administratief dossier blijkt dat de echtgenote van verzoeker op 11 juli 2006 aan een
inspecteur van de politie van Namen verklaarde niet met haar echtgenoot samen te wonen
en, gezien het gedrag van verzoeker, de nietigverklaring van het huwelijk te wensen (P.V. nr.
014272/06). In het kader van zijn aanvraag tot vestiging, op 19 december 2006, bevestigde
verzoeker dat hij te Antwerpen verbleef en zijn echtgenote te Namen. Er dient te worden
gesteld dat het, in casu, niet kennelijk onredelijk is om uit het feit dat verzoeker en zijn
echtgenote op verschillende adressen wonen te besluiten dat er geen sprake is van een
gezinscel. Het feit dat een samenwoonst geen conditio sine qua non is om te besluiten tot
een vestigingsrecht, sluit immers niet uit dat in bepaalde gevallen uit het ontbreken van een
samenwoonst kan afgeleid worden dat er geen gezinscel bestaat en de vestiging dus dient
geweigerd te worden. Verzoeker kan bovendien niet voorhouden dat het bestuur zijn situatie
incorrect heeft beoordeeld daar hij, in zijn verzoekschrift, zelf aangeeft dat er echtelijke
moeilijkheden waren en hij de echtelijke woonst niet langer mocht betreden en dit gegevens
zijn waaruit bezwaarlijk kan afgeleid worden dat er een gezinscel bestaat. Verzoeker blijft,
gezien voorgaande uiteenzetting, dan ook verder in gebreke aan te tonen dat de behandeling
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van zijn vestigingsaanvraag op onzorgvuldige wijze zou gebeurd zijn of zijn rechten werden
geschaad.

In de mate dat verzoeker verwijst naar de “bijzondere motiveringsverplichting” die voortvloeit
uit de artikelen 3 en 30 van de richtlijn 2004/38/EG, dient te worden gesteld dat uit deze
bepalingen geen motiveringsplicht kan afgeleid worden die ruimer is dan deze die voortvloeit
uit de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 of de Vreemdelingenwet. Bovendien kan
verzoeker zich niet dienstig beroepen op de bepalingen van de richtlijn 2004/38/EG, daar hij
niet aantoont onder het toepassingsgebied van de richtlijn te vallen. 

Het artikel 3, punt 1, van de richtlijn 2004/38/EG, dat bepaalt wie de begunstigden zijn van de
richtlijn, luidt immers als volgt:

“Deze richtlijn is van toepassing ten aanzien van iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of
verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden als
gedefinieerd in artikel 2, punt 2), die hem begeleiden of zich bij hem voegen.”

De Raad kan slechts vaststellen dat noch verzoeker, noch de persoon in functie van wie hij
de vestigingsaanvraag indient, een burger van de Unie is die zich begeeft naar of verblijft in
een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit. Verzoeker, van Marokkaanse
nationaliteit, verzocht immers om de vestiging, in België, in functie van een Belgisch
onderdaan. Het grensoverschrijdend aspect dat door de richtlijn 2004/38/EG wordt vereist,
ontbreekt in casu.

Het eerste middel is ongegrond.

2.2.2. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 40, § 6, van de
Vreemdelingenwet. Verzoeker betoogt dat, overeenkomstig de vaste rechtspraak van de
Raad van State, het bestaan van een gezinscel volstaat om aanspraak te kunnen maken op
de gelijkschakeling met een EU-onderdaan. Hij stelt dat er een minimum aan relatie bestond
ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing en de inbreuk op artikel 40, § 6, van de
Vreemdelingenwet dus vaststaat.

Er dient evenwel te worden vastgesteld dat verzoekers ongestaafde beweringen geen enkele
steun vinden in het administratief dossier. Om te kunnen spreken van een gezinscel dient
immers de wil aanwezig te zijn van beide echtelieden om een levensgemeenschap te vormen
en verzoekers echtgenote gaf, alvorens de vestigingsaanvraag werd ingediend, duidelijk te
kennen geen relatie met verzoeker meer te wensen. Daarnaast betwist verzoeker niet dat hij
een andere woonplaats diende te zoeken omdat hij geen toegang meer kreeg tot de woning
van zijn echtgenote.

Verweerder handelde derhalve niet kennelijk onredelijk door te stellen dat verzoeker en zijn
Belgische echtgenote geen gezinscel vormen en verzoeker dus niet met een EG-vreemdeling
kan gelijkgesteld worden. Een miskenning van artikel 40, § 6, van de Vreemdelingenwet wordt
niet aangetoond.

Het tweede middel is ongegrond.

2.2.3. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 18 van het Verdrag
van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet
van 2 december 1957 (hierna: het EG-verdrag), en van de artikelen 20, 24 en 27 van de
richtlijn 2004/38/EG.
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Er dient te worden gesteld dat gelet op het feit dat artikel 18 van het EG-verdrag van
toepassing is op burgers van de Unie en aangezien verzoeker, een Marokkaanse onderdaan,
geen burger van de Unie is, hij deze bepaling niet dienstig kan inroepen.

Wat betreft de ingeroepen schending van de bepalingen van de richtlijn 2004/38/EG kan
worden verwezen naar de bespreking van het eerste middel, waar reeds werd vastgesteld
dat verzoeker evenmin onder het toepassingsgebied van de aangevoerde richtlijn valt en
bijgevolg de bepalingen ervan niet nuttig kan aanwenden.

Waar verzoeker nog lijkt te willen aanvoeren dat indien de echtgenoot van een Belg anders
zou behandeld worden dan de echtgenoot van een EG-vreemdeling er sprake kan zijn van
een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, moet worden vastgesteld dat
verzoeker geen schending van het gelijkheidsbeginsel aannemelijk maakt. Verzoeker toont
immers geenszins aan dat de richtlijn 2004/38/EG rechten verleent aan derdelanders die zich
niet voegen bij een onderdaan van de Unie. Artikel 7, punt 2, van de richtlijn 2004/38/EG stelt
daarentegen uitdrukkelijk dat een verblijfsrecht van meer dan drie maanden zich slechts
uitstrekt tot familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, indien ze deze
burger begeleiden of zich bij hem voegen en er werd reeds vastgesteld dat verzoeker zich
niet bij zijn echtgenote voegt. De Raad wijst er voorts op dat artikel 16 van de richtlijn
2004/38/EG stelt dat een duurzaam verblijfsrecht pas kan verworven worden na een
ononderbroken verblijf van 5 jaar in het gastland, zodat verzoeker zijn bewering dat hij louter
op basis van zijn huwelijk recht heeft op een duurzaam verblijfsrecht hoe dan ook geen steun
vindt in de richtlijn.

De stelling, met verwijzing naar de rechtspraak van het Hof van Justitie, dat het recht van vrij
verkeer van de echtgenote van verzoeker in het gedrang komt indien men verzoeker beknot in
zijn recht op een duurzaam verblijf kan niet overtuigen. Het is namelijk niet betwist dat de
echtgenote van verzoeker een Belgische onderdane is die in België verblijft, zodat het feit dat
verzoeker geen verblijfsrecht in België verwerft het recht van vrij verkeer van zijn echtgenote
niet beïnvloedt.

Het derde middel is ongegrond.

2.2.4. In een vierde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955
(hierna: het EVRM). Hij stelt dat de bestreden beslissing tot gevolg heeft dat hij wordt
gescheiden van zijn gezin. Hij benadrukt dat zowel zijn echtgenote als zijn kinderen de
Belgische nationaliteit hebben, dat van zijn echtgenote niet kan verwacht worden dat zij zou
verhuizen naar Marokko en dat een scheiding van duizenden kilometers ernstige morele en
psychologische schade zal teweegbrengen en het gezinsleven ernstig zal ontwrichten. Hij
voegt hier nog aan toe dat hij reeds lang in België verblijft en sedert lange tijd getrouwd is. 

De Raad wijst er op dat artikel 8 van het EVRM het volgende bepaalt:

"Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn
briefwisseling.

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht
dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's
lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de
openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede
zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."
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Opdat er sprake zou zijn van een schending van het recht op een gezinsleven zoals dit
voortvloeit uit artikel 8 van het EVRM, dient in eerste instantie te kunnen worden vastgesteld
dat er een effectief beleefde gezinssituatie bestaat. Er dient bijgevolg een voldoende hechte
relatie te bestaan tussen de vreemdeling en diens familie in de ruime zin van het woord.
Verzoeker stelt een gezin te vormen met zijn vrouw en kinderen. Verzoeker brengt evenwel
geen enkel stuk aan waaruit zou kunnen blijken dat hij de ouder is van een Belgisch kind en hij
met dit kind een gezinscel vormt. Daarnaast brengt verzoeker evenmin enig stuk aan waaruit
zou blijken dat hij een gezin vormt met zijn echtgenote. Ook uit het administratief dossier
kunnen geen gegevens geput worden die de stelling van verzoeker onderbouwen. Uit het
administratief dossier blijkt daarentegen dat de echtelieden niet samen wonen, dat de
echtgenote van verzoeker voorafgaand aan de vestigingsaanvraag reeds de nietigverklaring
van het huwelijk wenste en dat de eis van de echtgenote van verzoeker om het afgesloten
huwelijk te laten nietig verklaren werd ingewilligd bij vonnis van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Namen op 21 maart 2007, beslissing waartegen beroep werd aangetekend.
Aangezien er, in casu, geen “gezinsleven” aannemelijk wordt gemaakt, kan verzoeker niet
voorhouden dat zijn recht op gezinsleven op onevenredige wijze werd geschonden.

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond.

Het vierde middel is ongegrond.

Verzoeker heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. Er is derhalve grond
om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006
houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot
schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot
nietigverklaring behandeld.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf april tweeduizend acht door:

dhr. G. DE BOECK,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. I. CORNELIS,  toegevoegd griffier.

 De griffier,  De voorzitter,
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 I. CORNELIS. G. DE BOECK.


