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 nr. 215 056 van 14 januari 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. DEMYTTENAERE 

Beheerstraat 44 

8500 KORTRIJK 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 29 mei 2018 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 april 2018  die een 

einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 21). 

 

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

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

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 1 juni 2018 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 7 augustus 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 september 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat S. DEMYTTENAERE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker trad op 25 augustus 2015 te Nefza (Tunesië) in het huwelijk met zijn Belgische partner. 
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1.2. De gemachtigde van de toenmalig bevoegde staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de staatssecretaris) leverde op 10 maart 2016 een visum type 

D (gezinshereniging) af aan verzoeker. 

 

1.3. Verzoeker kwam op 28 maart 2016 toe op het Belgische grondgebied en bood zich op 30 maart 2016 

aan te Kortrijk met het oog op zijn inschrijving (bijlage 15). 

 

1.4. Verzoeker werd op 6 juni 2016 in het bezit gesteld van een F-kaart. 

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 19 april 2018 een beslissing die een einde stelt aan 

het recht op verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

Verzoeker werd hiervan op 30 april 2018 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 42 quater §1, 1° 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 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen wordt er een einde gesteld aan het verblijf van: 

Naam: A.(…) 

Voornaam: A.(…) 

Nationaliteit: Tunesië 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te: (…) 

Reden van de beslissing: 

Betrokkene vroeg het verblijfsrecht aan overeenkomstig art. 40ter, §2,1° van de wet van 15.12.1980. De 

F-kaart werd 6.06.2016 afgeleverd. De voorgelegde huwelijksakte was van doorslaggevend belang bij het 

toestaan van dit verblijfsrecht. 

Gelet op de resultaten van het gevoerde onderzoek door het Parket van de Procureur des Konings te 

Brugge;  

Gelet op het ongunstig advies dd. 13.07.2017 van de Procureur des Konings te Brugge; 

Afgesloten huwelijk tussen C.(…) S.(…) en A.(…) A.(…) 

Ingevolge uw schrijven dd. 19.10.2015 betreffende het afgesloten huwelijk te Tunesië tussen C.(…) S.(…) 

en A.(…) A.(…) dd. 25.08.2015, kan ik U het volgende meedelen: 

Vit de bij uw schrijven dd. 12.07.2017 gevoegde verklaring van C.(…) S.(…) blijkt dat zij de erkenning van 

haar huwelijk wenst te annuleren. Zij stelt emotioneel gechanteerd te worden door haar echtgenoot die 

naar haar zeggen enkel uit is op verblijfsvoordeel. Bijgevolg is er geen gezinscel meer tussen de partners. 

Mijn ambt is dan ook genoodzaakt de in — en/of overschrijving van het afgesloten huwelijk tussen C.(…) 

S.(…) en A.(…) A.(…) negatief te adviseren. 

Bijgevolg werden er geen rechtsgevolgen gegeven aan het afgesloten huwelijk te Tunesië. 

Uit het voorgaande blijkt dus dat het huwelijk niet gericht is op het stichten van een duurzame 

levensgemeenschap. (arr. RVV, nr. 189065,28/06/2017: Het steunt niet op een foutieve feitenvinding noch 

is het kennelijk onredelijk om te oordelen dat, gezien de procureur des Konings een ongunstig advies 

gegeven heeft over de erkenning van de buitenlandse huwelijksakte, het huwelijk louter werd aangegaan 

om er verblijfsrechtelijk voordeel uit te halen en niet om een duurzame levensgemeenschap te stichten. 

Overeenkomstig art. 42 quater van de wet van 15.12.1980 legde betrokkene volgende stukken voor: 

F-kaart 

Rijbewijs 

Geboorteakte 

Huwelijksakte betrokkene en mevrouw C.(…) S.(…): deze aktes bewijzen niet dat meneer geïntegreerd 

is in het Rijk. Bovendien wordt het huwelijk tussen betrokkenen betwist. 

Loonfiches Adecco voor de periode 6.06.2016 — 30.06.2017; loonfiches Synergie voor de periode 

31.07.2017 — 10.09.2017; loonfiches Forum Jobs voor de periode 19.09.2016-29.11.2017 + attest van 

tewerkstelling dd. 15.09.2017 (Synergie); brief Allianz dd. 28.02.2017 betreffende arbeidsongeval 

overkomen op 15.02.2017; 

medisch attest van vaststelling dd. 15.02.2017; attest 'noteren van een arbeidsongeval; rekeningen 

apotheek P.; 
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medisch getuigschrift dd. 16.02.2017 (Allianz); medisch attest van vaststelling (AG) dd. 15.02.2017; 

certificaat 'heftruckchauffeur'; afwezigheidsattesten op naam van betrokkene: 

Huurovereenkomst dd. 24.08.2016 bij sociale huisvestingsmaatschappij: historiek van de adressen + 

getuigschrift van woonst van zowel betrokkene als mvr. C.(…) S.(…); verklaring van lidmaatschap: 

betrokkene woont weliswaar op hetzelfde adres. Echter, het voorgelegde huurcontract en 

ziektekostenverzekering vormen geen obstakel om een terug te keren naar het land van herkomst 

Attest inschrijving/aanwezigheid CVO-cursus Nederlands tweede taal; brief integratie en inburgering dd. 

18.08.2017: aangezien het volgen van deze cursussen een verplichting is. en dit nodig is om vlot te 

functioneren in het dagelijkse leven, tonen deze documenten niet aan dat betrokkene in het verleden grote 

inspanningen heeft geleverd zich te integreren in onze maatschappij, of dat hij heden reeds geïntegreerd 

is in ons land. 

Attest van OCMW Wevelgem dd. 14.09.2017 en OCMW Kortrijk dd. 31.08.2017 waaruit blijkt dat 

betrokkene lot op datum van deze attesten geen enkele vorm van financiële steun heeft genoten; brief 

ACW waaruit blijkt dat betrokkene nooit een werkloosheidsuitkering heeft ontvangen dd. 14.09.2017; 

attest CM waaruit blijkt dat er op naam van betrokkene geen arbeidsongeschiktheid werd geregistreerd 

en geen uitkeringen heeft ontvangen voor de periode 1.01.2016 t.e.m. 20.09.2017 : 

Geboorteakte C.(…) Y.(…); verklaringen op eer door mevr. C.(…) S.(…) waar zij verklaart dat betrokkene 

de biologische vader is van haar zoontje en hij haar zoontje dagelijks gaat ophalen bij de onthaalmoeder; 

verklaring op eer door de onthaalmoeder waar zij verklaart dat betrokkene Y.(…) C.(…) dagelijks komt 

ophalen: Echter. hier dient opgemerkt te worden dat dit verklaringen op eer zijn en er geen objectieve 

bewijsstukken dienaangaande voorgelegd zijn. Deze berusten enkel op loutere verklaringen van mevr. 

C.(…) en de onthaalmoeder. Deze verklaringen dienen eveneens gezien te worden in het kader van de 

emotionele chantage die mevrouw beweert te moeten ondergaan... 

Betrokkene heeft een kind met zijn partner. Dit belet de kwalificatie "schijnsituatie" niet daar steeds meer 

vreemdelingen hun toevlucht nemen tot het maken en erkennen van kinderen om de overheid voor blok 

te zetten om hun verblijfsrecht af te dwingen. Het maken en erkennen van kinderen louter om 

verblijfsredenen kan niet worden geaccepteerd. Dit is hier het geval daar het kind duidelijk niet het 

resultaat is van een duurzame liefdesrelatie (zie advies Procureur), de relatie wordt immers aanzien als 

een schijnsituatie. 

Controlekaart C3.2A-bouw/RVA: echter, op dit attest staat de naam van een derde vermeld. Dit attest 

behoort niet aan betrokkene. 

Wanneer we de duur van het legaal verblijf van betrokkene in België (F-kaart bekomen dd. 6.06.2016) 

bekijken kunnen we stellen dat deze in verhouding met zijn verblijf in het land van herkomst slechts een 

relatief korte periode betreft. Aangezien betrokkene jarenlang in zijn land van herkomst gewoond heeft, 

daar opgegroeid is. kunnen we stellen dat het redelijk is om aan te nemen dat er nog voldoende banden 

zijn met het land van oorsprong. 

Ook de leeftijd van betrokkene houdt dan ook geen risico in om terug te keren naar het land van herkomst. 

De gezinssituatie spreekt voor zich, het huwelijk was louter gericht op het verkrijgen van verblijfsrechtelijk 

voordeel en dus onder valse voorwendselen. Het louter feit dat betrokkenen samenwonen wordt niet 

beschouwd als een bewijs van een gezinsleven. (an\ RVV, nr. 189065, 28/06/2017: "Het gegeven dat 

verzoeker samen woont met zijn voorgehouden echtgenoot doet geen afbreuk aan het feit dat er geen 

beschermingswaardig gezinsleven is. Een gezamenlijke verblijfplaats toont op zich nog geen oprechte en 

effectief beleefde partnerrelatie in de zin van artikel 8 EVRM aan, zodat het niet kennelijk onredelijk is dat 

de verwerende partij dit gegeven niet heeft beschouwd als een indicatie van een gezinsleven in de zin 

van artikel 8 EVRM))". 

Wat betreft zijn economische situatie legt betrokkene verschillende documenten voor. Het hebben van 

een job / inkomen / certificaat heftruckchauffeur is geen afdoende bewijs van een uitermate van integratie 

gezien dit een voorwaarde is om een min of meer menswaardig bestaan te leiden en dat hij in het land 

van herkomst meer mogelijkheden zal hebben om aldaar tewerkgesteld te worden. Uit het attest van het 

OCMW/CM/ACV blijkt dat betrokkene tot op datum van het attest geen financiële steun heeft gekregen. 

Wat betreft de sociale- en culturele integratie legt betrokkene verschillende documenten voor. Wat betreft 

het Attest inschrijving/aanwezigheid CVO-cursus Nederlands tweede taal; brief integratie en inburgering 

dd. 18.08.2017 blijkt dat betrokkene deze lessen gevolgd heeft of zal volgen. Het volgen van deze 

cursussen is verplicht. Bijgevolg toont dit niet aan dat betrokkene op een bijzondere manier reeds 

geïntegreerd is in België of grote moeite doet om geïntegreerd te geraken. Wat betreft de 

huurovereenkomst en de ziektekostenverzekering en het rijbewijs kunnen we stellen dat deze geen 

obstakel vormen om terug te keren naar het land van herkomst. 

Betreffende de gezondheidstoestand legt betrokkene verschillende afwezigheidsattesten voor + 

allerhande documenten betreffende een werkongeval (vinger gesneden aan mes van de machine). Uit de 

afwezigheidsattesten blijkt niet dat betrokkene ernstige ziek is of dringende medische zorg nodig heeft die 

een terugkeer naar het land van herkomst verhinderen. 
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Ook deze documenten zijn geen bewijs van een uitzonderlijke mate van integratie. In deze dient trouwens 

opgemerkt te worden dat alle eventuele verworven economische belangen, sociale en culturele integratie 

in België, en andere humanitaire elementen waarmee rekening gehouden moet worden, al dan niet 

opgebouwd werden onder valse voorwendselen. 

Betrokkene heeft inmiddels tevens een legaal in het Rijk verblijvende zoon, A.(…) C.(…) Y.(…) (geboren 

op (…) van Belgische nationaliteit). In dergelijke omstandigheden vormt een weigering evenmin een 

schending van art. 8 EVRM, omdat dit geen verboden inmenging vormt in de uitoefening van zijn recht op 

privé- en gezinsleven in de zin van dit verdragstitel. Uit art. 8 EVRM kan immers niet worden afgeleid dat 

een vreemdeling een Staat ertoe kan verplichten om hem op zijn grondgebied te gedogen door het enkele 

feit een kind te verwekken die op dat grondgebied mag verblijven. Daar het de Staat toegelaten blijft 

schijnsituaties tegen te gaan, wordt in voorkomend geval dit artikel niet geschonden door een weigering 

van het verblijf. 

Gezien het geheel van bovenstaande elementen kan niet gesteld worden dat betrokkene duurzaam 

verankerd is in België en een beëindiging van het verblijfsrecht dus niet evenredig zou zijn. 

In het schrijven dd. 16.08.2017 werd aan betrokkene gevraagd tot aan de eventuele afgifte van de F+-

kaart en voor zover er geen uitsluitsel werd gegeven met betrekking tot het opgestarte onderzoek, DVZ 

op de hoogte te stellen van alle relevante wijzigingen van zijn situatie. Er werden geen verdere 

documenten voorgelegd. 

Bijgevolg wordt het recht op verblijf van betrokkene ingetrokken. De F-kaart van betrokkenen dient 

gesupprimeerd te worden. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid, 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) doet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) uitspraak op basis 

van de synthesememorie, behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel in zijn synthesememorie 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen, van de artikelen 40bis, §2, derde lid, 40ter en 62 van de vreemdelingenwet en 

van het redelijkheids-, het proportionaliteits- en het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoeker formuleert zijn 

grieven als volgt: 

 

“Verzoeker diende een verblijfsrecht aan overeenkomstig art. 40ter,§21° van de wet van 15 december 

1980. Als bewijs van het huwelijk werd de huwelijksakte door verzoeker neergelegd. 

Verweerster komt tot het besluit dat het huwelijk louter werd aangegaan om een verblijfsrechtelijk voordeel 

te bekomen en niet om een duurzame levensgemeenschap te stichten. Om deze redenen wordt er een 

einde gesteld aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden van verzoeker. 

Verweerster verwijst in haar beslissing naar het negatief advies van de procureur des Konings te Brugge 

d.d. 13.07.2017. Hieruit volgt dat het huwelijk afgesloten tussen verzoeker en mevrouw S.(…) C.(…) niet 

kan worden erkend gezien het huwelijk enkel tot stand gekomen zou zijn om een verblijfsvoordeel te 

verkrijgen. 

Om deze redenen wordt een einde gesteld aan het recht op verblijf van verzoeker. 

In het advies van de heer procureur des Konings te Brugge wordt verwezen naar een verklaring van de 

echtgenote van verzoeker waaruit zou blijken dat zij de erkenning van haar huwelijk wenst te annuleren. 

Verzoeker wenst op te merken dat de brief d.d. 12.07.2017 waarnaar verwezen wordt in een impulsieve 

bui door de echtgenote van verzoeker werd geschreven en kort nadien opnieuw door haar ingetrokken. 

De beslissing om een einde te stellen aan het verblijf van verzoeker wordt volgens verweerster eveneens 

geacht geen schending te zijn van artikel 8 EVRM omdat de beslissing geen verboden inmenging zou 

uitmaken in de uitoefening van zijn recht op privé- en gezinsleven. 

Verzoeker werpt op dat de argumentatie dewelke door verweerster werd aangewend volledig naast de 

kwestie is en dat zij artikel 2 en 3 van de wet op de uitdrukkelijke motiveringsplicht schendt, alsook dat er 

aan de materiële motiveringsplicht niet werd voldaan. 

Verweerster neemt in haar beslissing immers genoegen met het advies van de procureur des Konings te 

Brugge letterlijk over te nemen met betrekking tot de erkenning van het huwelijk van verzoeker. Er wordt 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

niets gezegd over de totstandkoming van het huwelijk, de voorafgaande aan het huwelijk, de periode van 

het huwelijk, het feit dat partijen tijdens het huwelijk een kind hebben gekregen, het feit dat verzoeker al 

die jaren een gezinscel nog steeds een gezin vormt met zijn echtgenote alsook met zijn zoon en het kind 

van de echtgenote van verzoeker uit een vorige relatie,... 

Verzoeker meent dat hiermee eveneens wordt aangetoond dat de zorgvuldigheidsplicht geschonden is, 

aangezien het advies van de procureur des Konings letterlijk wordt overgenomen en dat uit de motivering 

van de beslissing niet kan worden afgeleid of verweerster ook nagegaan heeft of aan de voorwaarden 

van het hebben van een duurzame levensgemeenschap, werd voldaan. (arr. RVV, 

nr.201853,29.03.2018). 

In casu werd de evenredigheidstoets door verweerster niet zorgvuldig uitgevoerd waardoor er een 

schending is van artikel 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen. 

Eveneens haalt verweerster in haar beslissing aan dat er geen schending zou zijn van art. 8 EVRM, omdat 

dit geen verboden inmenging vormt in de uitoefening van zijn recht op privé- en gezinsleven. 

Verzoeker betwist dit ten stelligste en meent dan de beslissing van verweerster wel degelijk een schending 

uitmaakt van art. 8 EVRM. 

In eerste instantie toont verzoeker toont op voldoende manieren aan dat hij onder het toepassingsgebied 

valt van artikel 8, eerste lid van het EVRM. Verzoeker vormt namelijk een feitelijk gezin met mevrouw 

S.(…) C.(…) alsook met zijn zoon Y.(…) A.(…) C.(…) (geboren op (…)). Er is een effectief beleefde 

gezinssituatie en een voldoende hechte relatie tussen verzoeker en zijn gezin. 

(EHRM, Gui t.Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228,29, RvV, 27 mei 2008, nr. 11.801; RvV 22 

januari 2013, nr. 95.535). 

Verweerster meent dat verzoeker onvoldoende aantoont dat hij nog een gezinscel zou vormen met zijn 

partner. Het feit dat verzoeker op het ogenblik van het nemen van de beslissing nog steeds op het adres 

van zijn partner woont alsook dat er zich geen andere incidenten hebben voorgedaan, moet voor 

verweerster toch een belletje doen rinkelen. 

Er werd ook géén procedure opgestart voor de Familierechtbank waaruit een regeling m.b.t. het 

gemeenschappelijk kind van verzoeker en zijn echtgenote voortgekomen is, dewelke zou wijzen op een 

effectieve relatiebreuk. Partijen hebben onmiddellijk na het incident de draad terug opgenomen en hebben 

hun gezamenlijk gezinsleven verdergezet. De echtgenote van verzoeker had de diensten gecontacteerd 

n.a.v. de beslissing van de procureur maar deze hadden haar gemeld dat de beslissing onomkeerbaar 

was en dat zij hierin moest berusten. 

De echtgenote van verzoeker heeft dit advies te goeder trouw aanvaard en dacht dat zij later opnieuw 

een verzoek zouden kunnen indienen. 

Vervolgens heeft verweerster op geen enkele manier onderzoek gevoerd naar de gezinssituatie van 

verzoeker en zijn minderjarig kind, meer bepaald een onderzoek om te kijken of er sprake is van een 

affectieve en/ of financiële band tussen verzoeker en Y.(…). 

Wanneer verweerster een grondig onderzoek gevoerd zou hebben om te kijken of er een affectieve en/ 

of financiële band bestaat tussen verzoeker en zijn minderjarige kind, dan kon verweerster vaststellen dat 

deze er wel degelijk is. 

Zij zou eveneens moeten vaststellen dat er een hoger belang van het kind op het spel staat en dat de 

beslissing om een einde te maken aan het verblijf van verzoeker hier rechtstreeks tegen indruist. 

In de initiële beslissing d.d. 19.04.2018 meldt verweerster dat aan verzoeker werd gevraagd om DVZ op 

de hoogte te stellen van alle relevante wijzigingen. Verzoeker heeft alle gevraagde documenten binnen 

de gevraagde termijn bezorgd. Nergens in het schrijven staat expliciet te lezen dat men twijfels heeft aan 

het vormen van een gezinscel,... Men meldt dat het schrijven tot doel heeft om na te gaan of men verder 

aan de voorwaarden van het verblijfsrecht voldoet en men vraagt voornamelijk naar inkomstenbewijzen 

etc. Nergens staat te lezen dat verweerster de gezinscel betwist. Het kan dan ook niet zo voorkomen dat 

verzoeker, die nooit of te nimmer de relatie verbroken heeft met zijn echtgenote, nu kwalijk kan worden 

genomen dat hij niet aantoont dat hij nog steeds een gezinscel vormt met mevrouw C.(…). 

Voor verzoeker was er namelijk geen wijziging (laat staan een relevante) voorhanden. Hij heeft nooit 

gebroken met mevrouw C.(…), hoogstens hebben zij een moeilijke periode doorgemaakt. Hij heeft nooit 

de echtelijke woonst verlaten,... 

Het was dan ook aan verweerster om hieromtrent de nodige onderzoeken te verrichten. Zij kon niet 

zomaar rekenen op verzoeker om dit op te werpen aangezien hij volledig onwetend was hieromtrent. 

Hoe dan ook blijft het zo dat de bijzonder band tussen verzoeker en Y.(…), dewelke door de initiële 

stukken duidelijk aangetoond is, daadwerkelijk verbroken zou worden wanneer de beslissing van 

verweerster bestendigd zou worden. 

Y.(…) heeft al zijn belangen in België, meer bepaald: nationaliteit, school, taal, stiefbroer, familie,... en 

heeft geen enkele affiniteit met Tunesië. Er kan onmogelijk verwacht worden dat Y.(…) zijn geboorteland 

zou verlaten en zich zou vestigen in Tunesië. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

Ook van de echtgenote van verzoeker kan dit onmogelijk verwacht worden. Zij heeft reeds een kind uit 

een vorige relatie waardoor zij enkel op dit vlak alleen al onlosmakelijk verbonden is met België. 

Er zijn bijgevolg onoverkomelijke hinderpalen aanwezig dewelke er voor zorgen dat de verderzetting of 

het uitbouwen van het gezinsleven in Tunesië onmogelijk is. (EVRM, Jeuness t. Nederland, 3.10.2014, 

nr.12738/10) 

In tegenstelling tot hetgeen verweerster beweert, houdt de beslissing van verweerster wel degelijk een 

schending van art. 8 EVRM in. 

Het middel is gegrond. 

De beslissing is derhalve nietig.” 

 

3.2. Het middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoeker daarin de schending aanvoert van de artikelen 

40bis, §2, derde lid en 40ter van de vreemdelingenwet aangezien hij verzuimt uiteen te zetten op welke 

wijze de bestreden beslissing, die gestoeld is op artikel 42quater van de vreemdelingenwet, deze 

bepalingen zou schenden. 

 

3.3. De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de plaats 

stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale 

toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

3.4. Het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet 

toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen 

alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). 

 

3.5. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

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

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

3.7. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 42quater, §1, 1°, van de vreemdelingenwet als 

haar juridische grondslag. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1 

In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde binnen vijf jaar(2) na de erkenning 

van hun recht op verblijf(1) 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; 

(…)” 

 

De Raad merkt op dat de echtgenote van verzoeker een Belgisch onderdaan is, zodat de in de beslissing 

vermelde juridische grondslag kennelijk een materiële misslag uitmaakt, aangezien de Belgische overheid 

onmogelijk een einde kan stellen aan het verblijfsrecht van een eigen onderdaan. De onjuiste vermelding 

van de toepasselijke wetsbepaling betekent echter niet dat de bestreden beslissing inhoudelijk niet correct 

zou zijn (cf. RvS 30 mei 2017, nr. 238.373). Verzoeker toont immers niet aan dat het vermelden van een 

wetsbepaling die te dezen niet van toepassing is, met name artikel 42quater, §1, 1°, van de 

vreemdelingenwet, de strekking van de bestreden beslissing heeft beïnvloed (cf. RvS 7 januari 2017, nr. 

225.927). 
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Uit het schrijven van de gemachtigde van de staatssecretaris van 16 augustus 2017, dat op 23 augustus 

2017 aan verzoeker ter kennis werd gebracht, blijkt dat de situatie van verzoeker werd onderzocht in het 

licht van artikel 42quater, §1, 4°, van de vreemdelingenwet (nota met opmerkingen, bijlage). Bijgevolg 

dient artikel 42quater, §1, 4°, van de vreemdelingenwet als de correcte juridische grondslag te worden 

beschouwd. Deze wetsbepaling, die wel degelijk op de situatie van verzoeker kan worden toegepast, luidt 

als volgt: 

 

“§ 1 

In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde binnen vijf jaar(2) na de erkenning 

van hun recht op verblijf(1) 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: 

(…) 

4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden, 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 (eigen onderlijning) 

(…)” 

 

3.8. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoeker sedert 28 maart 2016 in België 

verblijft op basis van zijn in Tunesië afgesloten huwelijk met zijn Belgische echtgenote en op 6 juni 2016 

in het bezit werd gesteld van een F-kaart. 

  

Reeds op 19 oktober 2015 vroeg de ambtenaar van de burgerlijke stand van Wevelgem een advies aan 

het parket betreffende de erkenning van het buitenlandse huwelijk van verzoeker. De echtgenote van 

verzoeker verzond op 28 april 2016 een mailbericht naar het infopunt inzake schijnrelaties van de Dienst 

Vreemdelingenzaken (www.relationdecomplaisance.be) waarbij zij aangeeft slachtoffer te zijn van een 

schijnhuwelijk.  

 

Op 12 juli 2017 maakte de echtgenote van verzoeker via het gemeentebestuur van Wevelgem een 

schriftelijke verklaring over waarbij zij de wens uit haar huwelijk te annuleren omdat het om een 

schijnhuwelijk zou gaan en haar echtgenoot haar ‘emotioneel zou chanteren’.  

 

Op 13 juli 2017 deelde het parket van Brugge aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Wevelgem 

zijn negatief advies mee betreffende de overschrijving van het huwelijk van verzoeker. 

 

Zoals hierboven reeds aangehaald, verzond de gemachtigde van de staatssecretaris op 16 augustus 2017 

een schrijven dat op 23 augustus 2017 aan verzoeker ter kennis werd gebracht, waarbij hem werd 

gevraagd om onder andere bewijsstukken over te maken betreffende de elementen uit artikel 42quater, 

§1, derde lid, van de vreemdelingenwet en inzake de uitzonderingscategorieën uit artikel 42quater, §4, 

van de vreemdelingenwet over te maken (nota met opmerkingen, bijlage). 

 

Op 25 september 2017 maakte verzoeker een hele reeks documenten over, waaronder een 

huurovereenkomst, loonfiches, een certificaat van heftruckchauffeur, een attest van een CVO-cursus 

Nederlands en een brief van de inburgeringscursus, documenten van het OCMW van niet-steunverlening, 

documenten van het ACV en de CM, een geboorteakte en verklaringen van de echtgenote van verzoeker 

en de onthaalmoeder,...  

 

3.9. In zijn middel stelt verzoeker dat de beslissing om een einde te stellen aan het recht op verblijf enkel 

gestoeld is op het negatief advies van het parket van Brugge. Volgens verzoeker werd de schriftelijke 

verklaring van zijn echtgenote, waarbij zij stelde dat zij haar huwelijk wenste te annuleren, in een 

impulsieve bui opgesteld en zou deze nadien opnieuw door haar zijn ingetrokken, waardoor dit niet als 

basis kan worden gebruikt. Vervolgens hamert verzoeker erop dat er nog wel degelijk sprake is van een 

gezamenlijke vestiging. 

 

3.10. Zoals in de bestreden beslissing onder verwijzing naar de rechtspraak van de Raad wordt gesteld, 

steunt het niet op een foutieve feitenvinding en is het niet kennelijk onredelijk dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris op grond van het negatief advies van het parket van Brugge betreffende de overschrijving 

van het huwelijk van verzoeker besluit dat het huwelijk niet werd aangegaan om een duurzame 

levensgemeenschap te stichten. Hierbij wordt verwezen naar de schriftelijke verklaring van de echtgenote 

die meedeelde dat verzoeker enkel uit is op het verblijfsvoordeel en er werd door de Procureur des 

Konings vastgesteld dat er geen gezinscel bestaat tussen de partners. De gemachtigde van de 

http://www.relationdecomplaisance.be/
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staatssecretaris kon dan ook rechtsgeldig concluderen dat er “geen gezamenlijke vestiging” is, waardoor 

er op grond van artikel 42quater, §1, 4°, van de vreemdelingenwet een einde kan worden gesteld aan het 

recht op verblijf van verzoeker. Er bestaat geen enkele aanwijzing dat de echtgenote van verzoeker haar 

verklaringen in een impulsieve bui zou hebben opgesteld of de intentie zou hebben om deze in te trekken. 

 

3.11. De stelling van verzoeker, dat zijn echtgenote haar verklaring van 12 juli 2017, waarbij zij haar 

huwelijk wenste te annuleren, in een impulsieve bui zou hebben geschreven, wordt tegengesproken door 

de informatie uit het administratief dossier. De echtgenote van verzoeker had immers reeds meer dan een 

jaar daarvoor, op 28 april 2016, in een mailbericht naar het infopunt inzake schijnrelaties van de Dienst 

Vreemdelingenzaken te kennen gegeven slachtoffer te zijn van een schijnhuwelijk. Verzoeker maakt niet 

concreet aannemelijk dat zijn echtgenote haar verklaringen naderhand zou hebben ingetrokken. Zoals 

hieronder nog verder zal worden toegelicht, vormt het gegeven dat verzoeker en zijn echtgenote nog 

steeds samenwonen geen doorslaggevend argument om van een ‘gezamenlijke vestiging’ te kunnen 

spreken. 

 

3.12. De Raad merkt voorts op dat geen enkele bepaling of beginsel de overheid verplicht om naar 

aanleiding van de vaststelling van het gebrek aan een ‘gezamenlijke vestiging’ in hoofde van de partners 

nader in te gaan op de periode die aan het huwelijk voorafging, de totstandkoming ervan en de verhouding 

met de kinderen, zoals verzoeker in zijn middel lijkt te beweren. Er kan de gemachtigde van de 

staatssecretaris op dit punt dan ook geen onzorgvuldigheid of een motiveringsgebrek worden verweten. 

In zijn middel verwijst verzoeker naar een vernietigingsarrest van de Raad dat betrekking had op een 

aanvraag van een recht op verblijf in functie van een minderjarig Belgisch kind. De thans bestreden 

beslissing heeft echter geen uitstaans met een eventuele verblijfsaanvraag in functie van een kind. 

 

3.13. Het door verzoeker geschonden artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

2. 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.”  

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie-

en gezinsleven’, noch het begrip ‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk 

van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van 

een familie- of gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van 

effectief beleefde nauwe persoonlijke banden. Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, 

moet vooreerst worden nagegaan of er sprake is van een familie of een gezin. Bij de beoordeling of er al 

dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dient de Raad zich te plaatsen op het 

tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; 

EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). Vervolgens moet blijken dat in de feiten de 

persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (EHRM 12 juli 2001, K. en 

T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93).  

 

3.14. In beginsel wordt het bestaan van een effectief gezinsleven tussen gehuwden verondersteld, terwijl 

in onderhavig geval uit het negatief advies van het parket gebleken is dat verzoeker het instituut van het 

huwelijk heeft aangewend om een verblijfsrecht in België te bekomen ofschoon er geen sprake zou zijn 

van een werkelijke ‘gezamenlijke vestiging’ met zijn Belgische echtgenote. Door de weerlegging van het 

vermoeden komt het wederom aan verzoeker toe om aannemelijk te maken dat er wel degelijk sprake is 

van een daadwerkelijk gezinsleven met zijn Belgische (voorgehouden) echtgenote. 

 

3.15. Het gegeven dat verzoeker en zijn echtgenote nog steeds formeel op hetzelfde adres zijn 

ingeschreven, zoals verzoeker in zijn middel aanhaalt, vormt an sich geen deugdelijk bewijs van een 

gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Het verblijfsadres kan inderdaad een element vormen 

bij de beoordeling van het effectief karakter van het gezinsleven, maar wordt in casu teniet gedaan door 

de aanwezigheid van sterke contra-indicaties. Zoals ook in de beslissing wordt gesteld onder verwijzing 

naar de rechtspraak van de Raad, betekent de inschrijving op een bepaald adres niet automatisch dat er 

aldaar een effectief beleefde partnerrelatie bestaat die onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM 
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valt. De blote affirmaties van verzoeker, dat er zich geen verdere incidenten hebben voorgedaan en dat 

er geen procedure werd opgestart voor de familierechtbank voor het kind, hetgeen volgens verzoeker zou 

wijzen op een relatiebreuk, vormen geen afdoende bewijs van een effectieve gezinsband. Ook de loutere 

bewering dat de voorgehouden echtgenote van verzoeker het advies van de Procureur betreffende het 

huwelijk wenste terug te draaien, toont niet aan dat er een effectief gezinsleven bestaat. Verzoeker heeft 

noch aan zijn verzoekschrift, noch aan zijn synthesememorie enig stavingsstuk gevoegd dat een ander 

licht werpt op de informatie uit het advies van de Procureur des Konings van 13 juli 2017.  

 

Terloops stipt de Raad aan dat de echtgenote van verzoeker verklaarde emotionele chantage te 

ondergaan, zodat het niet ondenkbaar is dat de formele samenwoonst gehandhaafd blijft tegen de wil van 

de (voorgehouden) echtgenote, enkel en alleen om het verblijfsrechtelijk voordeel ingevolge het huwelijk 

in hoofde van verzoeker te vrijwaren.  

 

Verzoeker kan voorts niet worden gevolgd waar hij oppert dat hij nooit zou zijn geïnformeerd over twijfels 

betreffende de gezinscel. Het hierboven reeds vermelde schrijven van de gemachtigde van de 

staatssecretaris van 16 augustus 2017 vermeldde immers uitdrukkelijk artikel 42quater, §1, 4°, van de 

vreemdelingenwet als basis voor een onderzoek met betrekking tot zijn verblijfsrecht, waaruit blijkt dat er 

wel degelijk twijfels rezen omtrent de relatie en de gezamenlijke vestiging.  

 

3.16. De bestreden beslissing houdt verband met de verblijfstitel die verzoeker ingevolge zijn huwelijk 

verkreeg en staat los van de eventuele bijzondere band van verzoeker met zijn zoon Y. Bijgevolg kan 

verzoeker de gemachtigde van de staatssecretaris niet dienstig verwijten geen onderzoek te hebben 

gevoerd naar deze band. Bovendien dringt zich de vaststelling op dat de bestreden beslissing geen 

verwijderingsmaatregel omvat zodat de band tussen verzoeker en zijn minderjarig kind niet “daadwerkelijk 

verbroken” zal worden, zoals verzoeker in zijn middel beweert. De bedenking van verzoeker, dat er 

omwille van de nationaliteit van zijn zoon onoverkomelijke hinderpalen bestaan om het gezinsleven in 

Tunesië uit te bouwen of verder te zetten, is dan ook volstrekt irrelevant. 

 

Ten overvloede kan erop worden gewezen dat verzoeker desgevallend een verblijfsrecht in functie van 

zijn minderjarig Belgisch kind erkend kan zien indien hij hiertoe de passende aanvraag indient en voldoet 

aan de voorwaarden die de vreemdelingenwet hieraan verbindt. 

 

3.17. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 8 van het EVRM. De bestreden beslissing 

steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen en de motieven staan niet in kennelijke 

wanverhouding tot het besluit. Verzoeker toont niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris met 

bepaalde elementen geen of onvoldoende rekening zou hebben gehouden. Er is geen sprake van een 

schending van de motiveringsplicht, noch van het redelijkheids-, het proportionaliteits- en/of het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

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 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien januari tweeduizend negentien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


