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 nr. 110 229 van 19 september 2013 

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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 6 mei 2013 heeft 

ingediend om (de schorsing van de tenuitvoerlegging en) de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing tot weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten van 26 maart 2013. 

 

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 16 mei 2013 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 juli 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 augustus 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Sarah KLOECK, die loco advocaat A. EL MOUDEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker diende op 26 februari 2010, onder een bijlage 19ter, een aanvraag in voor een verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie. Het Bestuur weigerde hem op 8 juni 2010, onder een 

bijlage 20, het verblijf van meer dan drie maanden en beval hem het grondgebied te verlaten. Hij nam 

hier op 26 juni 2010 kennis van. Mevrouw Dzobakova beëindigde eenzijdig, op 22 oktober 2012, de 

wettelijke samenwoning met verzoeker. Zij vroeg op 3 januari 2013 de ambtshalve schrapping van 

verzoeker. Verzoeker ondertekende op 6 januari 2013 een huurovereenkomst, voor een appartement 

gelegen te Ranst, met zijn nieuwe vriendin. Hij werd op 1 februari 2013, door het Bestuur, uitgenodigd 

om, conform artikel 42quater, §1 , alinea 3 van de vreemdelingenwet, alle documenten over te maken 

die nuttig zouden kunnen zijn voor het onderzoek van zijn dossier over de eventuele intrekking van zijn 

verblijfsrecht. Het Bestuur besliste op 26 maart 2013, onder een bijlage 21, een einde te stellen aan zijn 

recht op verblijf van meer dan drie maanden en beval hem het grondgebied te verlaten. 
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Het betreft de bestreden beslissing. 

 

“BESLISSING DIE EEN EINDE STELT AAN HET RECHT OP VERBLUF VAN MEER DAN DRIE 

MAANDEN MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

In uitvoering van artikel 42quater 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: 

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

Reden van de beslissing: 

Artikel 42quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980: het geregistreerd partnerschap dat aangegaan 

werd, werd beëindigd. 

Uit het rijksregister blijkt dat de wettelijke samenwoonst op 22.10.2012 door een eenzijdige verklaring 

werd stopgezet. 

Betrokkene ondertekende op 01.02.2012 een document waarbij bewijzen worden opgevraagd die onze 

dienst moet toelaten de situatie van betrokkene te onderzoeken, zoals gesteld in artikel 42quater, §1, 

laatste lid van de wet van 15.12.1980: 'Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de 

minister of zijn gemachtigde rekening met de duur van het verblijf van betrokkene in het Rijk, diens 

leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk 

en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong’. 

Betrokkene legt loonfiches voor van het jaar 2010-2011 en 2012, hij is ook in het bezit van een 

werkgeversattest onbepaalde duur. Echter, het is zo dat het feit dat betrokkene werkt, niet betekent dat 

een terugkeer naar zijn land van herkomst hem schade zou toebrengen. De leeftijd en de gezondheid 

van betrokkene laat immers toe dat betrokkene ook in zijn land van herkomst kan worden tewerkgesteld. 

Bij de voorgelegde documenten van inburgering dient er opgemerkt te worden dat betrokkene verplicht 

is om dit traject te volgen. Bijgevolg zijn deze voorgelegde bewijzen van het volgen van een verplicht 

inburgeringsprogramma onvoldoende bewijs van uitzonderlijke integratie in België. 

Aangezien betrokkene en/oor gekozen heeft geen andere bewijzen voor te leggen, aangezien van 

betrokkene verwacht kan worden dat hij enige moeite doet om bewijzen aan te dragen gezien het hier 

gaat om een verblijfsrecht, kan niet gesteld worden dat op basis van de informatie die uit het dossier 

gefilterd worden, het terugkeren van betrokkene naar zijn land van herkomst op enige manier schadelijk 

zou zijn voor betrokkene. Het verblijfsrecht van betrokkene wordt daarom ingetrokken…“ 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 

 

“Enig middel: schending van artikel 42quater §1 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de 

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

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht en van de algemene rechtsbeginselen en 

beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de zorgvuldigheidsverplichting en het 

redelijkheidsbeginsel. Verwerende partij meent zich te kunnen baseren op het artikel 42quater §1, 4° 

Vreemdelingenwet om de verblijfsvergunning van verzoeker in te trekken. Artikel 42quater §1,4° 

Vreemdelingenwet luidt als volgt:  (...) 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; Uit de bewoordingen van artikel 42quater §1, laatste lid Vreemdelingenwet blijkt echter 

dat het beëindigen van het verblijfsrecht geen automatisme mag zijn. Zo wordt het woordje "kan" 

gebruikt. Tevens blijkt uit dit artikel dat er een proportionaliteitsafweging moet worden gemaakt. 

Verzoeker is van oordeel dat de overweging in de bestreden beslissing, die hiernaar refereert, op dit 

punt geenszins afdoende is. De wetgever stelt dat bij de beslissing om een einde te stellen aan het 

verblijf de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met de duur van het verblijf van de betrokkene in 

het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele 

integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong. In casu stelt 

verwerende partij dat er naast loonfiches en een arbeidscontract voor onbepaalde duur en de 

documenten van het inburgeringstraject geen bijkomende bewijzen worden voorgelegd van enige 

sociale of culturele integratie in het Rijk zodat er bezwaarlijk gesteld kan worden dat een terugkeer van 

verzoeker naar zijn land van herkomst hem op enige manier schade zou berokkenen. Verzoeker legt 

daarentegen een arbeidscontract van onbepaalde duur (Zie stukken 4 en 5), verscheidene loonfiches 
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(Zie stuk 6), zijn aanslagbiljet van de personenbelasting en het bewijs dat hij zijn verschuldigde 

belastingen tijdig en correct heeft betaald (Stukken 7 en 8), een verklaring lidmaatschap van de 

mutualiteit (Stuk 9) , zijn individuele rekeningen van de jaren 2010 en 2011 en fiscale fiche 281.10 (Stuk 

10), zijn vakantierekening van het jaar 2011 (Stuk 11) en zijn pensioenfiche (Stuk 12), een 

overeenkomst huurwaarborg en een bewijs van periodieke opdracht inzake de betaling van de 

maandelijkse huur (Stuk 13), een positief evaluatieformulier van zijn werkgever (Stuk 14), een 

inburgeringscontract en attest van aanmelding bij het onthaalbureau (Stuk 15), een internationale 

motorrijverzekeringskaart en bewijzen van het afsluiten van de verplichte motorrijtuigenverzekering 

(Stuk 16) en bewijzen van het afsluiten van de verplichte brandverzekering en tevens familiale 

verzekering (Stuk 17) voor, zijnde verscheidene bijkomende bewijzen dat verzoeker wel degelijk moeite 

doet om zich sociaal en cultureel te integreren. De wetgever verlangt immers van nieuwkomers dat ze 

de taal leren en moeite doen om zich in te schakelen in het maatschappelijke en economische leven, 

hetgeen in casu onbetwistbaar wordt aangetoond. Daarenboven toont verzoeker onmiskenbaar aan dat 

hij lijdt aan een ernstige chronische ziekte, zijnde de ziekte van Crohn, hetgeen een chronische 

darmontsteking is waarvoor jarenlang, zo niet levenslang medicamenteuze behandeling noodzakelijk is. 

Zijn behandelend arts verklaart tevens dat het zeer waarschijnlijk is dat er in de toekomst gestart zal 

moeten worden met TNF-alfa blokkers, hetgeen een zeer dure medicatie is die niet overal ter wereld vlot 

verkrijgbaar is (Stuk 18). Niet alleen hanteert de Dienst Vreemdelingenzaken in de bestreden beslissing 

stereotiepe bewoordingen en standaardzinnen, uit het bovenstaande blijkt eveneens dat de overheid 

een beslissing neemt op basis van onvolledige feitelijke gegevens, gelet op het feit dat er met al het 

voorgaande - zijnde al de bijkomende bewijzen van sociale, culturele en economische integratie van 

verzoeker in het Rijk - volstrekt geen rekening werd gehouden. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals 

neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen heeft nochtans tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid een bepaalde beslissing heeft genomen, zodat kan worden 

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde 

artikelen verplichten de overheid in de akte al de juridische en de 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 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710) Het begrip 'afdoende' 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. Inzake de materiële motiveringsplicht dient met name te worden nagegaan of de 

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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen 

(RvS 7 december 2001, nr. 101 624). Ook het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn 

beslissing op een zorgvuldige wijze dient voor te bereiden. De beslissing dient met andere woorden te 

stoelen op een correcte feitenvinding. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt tevens in dat de overheid zich 

vergewist van de situatie waarin verzoeker zich bevindt en zich hieromtrent afdoende informeert. Uit de 

rechtspraak van de Raad van State blijkt immers dat de motivering van een beslissing deze maar zal 

kunnen schragen wanneer zij duidelijk, niet tegenstrijdig, juist, pertinent, concreet, precies en volledig is 

(I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 

1999,150). Verzoeker kan uit de bestreden beslissing aldus onmogelijk afleiden of zijn gegevens correct 

werden beoordeeld en of de overheid op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. Verzoeker verblijft immers reeds ettelijke jaren in België waardoor kan worden aangenomen 

dat de socio-economische integratie van verzoeker in België van die aard is dat ze het behoud van zijn 

verblijfsrecht kan rechtvaardigen. Met de verscheidene bijkomende bewijzen die aantonen dat verzoeker 

zich wel degelijk heeft ingeschakeld in het Belgische maatschappelijke en economische leven en dat hij 

wel degelijk zeer veel moeite doet om zich sociaal en cultureel te integreren (Zie stukken 4 t.e.m. 17), 

wordt in de bestreden beslissing onvoldoende rekening gehouden. De wetgever stelt daarentegen dat 

indien de betrokkene in staat is zijn sociale, culturele en economische integratie in België aan te tonen - 

hetgeen in casu het geval is - dit een reden uitmaakt om de betrokkene alsnog toe te laten tot een 

verblijf in het Rijk. Uit het feit dat verzoeker tewerkgesteld is in België, vloeiend Nederlands spreekt, 

belastingen betaalt, is ingeschreven bij een mutualiteit, pensioen- en sociale zekerheidsrechten opbouwt 

en de door de wet verplichte verzekeringen afsluit, blijkt duidelijk dat verzoeker inderdaad moeite doet 

om zich in het Rijk te integreren. Het druist echter tegen de wil van de wetgever in om, zoals de Dienst 

Vreemdelingenzaken in de bestreden beslissing ten onrechte doet, de omstandigheid dat verzoeker 

werk heeft in België, als argument te zijne nadele aan te wenden om betrokkene alsnog terug te sturen 

naar zijn land van herkomst, omwille van het feit dat deze elementen betrokkene toelaten om in zijn land 

van herkomst gemakkelijk te worden tewerkgesteld. De Dienst Vreemdelingenzaken draait op die 

manier de bewijslast om en holt de bepaling van art. 42quater fil, laatste lid Vw. volledig uit. Daar waar 

het de wil van de wetgever is geweest om die personen die een verregaande sociale en culturele 

integratie in het Rijk kunnen aantonen alsnog toe te laten tot verblijf, wendt de Dienst 
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Vreemdelingenzaken diezelfde verregaande integratie van verzoeker aan als argument om hem alsnog 

terug te sturen naar zijn land van herkomst. Het is echter niet aan verzoeker om aan te tonen dat hij in 

onmogelijkheid verkeert om naar zijn land herkomst terug te keren. Hij dient daarentegen aan te tonen 

voldoende banden te hebben met België (zoals duur van het verblijf, integratiehanden, etc. - hetgeen in 

casu ook is gebeurd), hetwelk een verder verblijf in het Rijk kan rechtvaardigen. De gevolgtrekkingen die 

de Dienst Vreemdelingenzaken uit de neergelegde stukken afleidt, zijn dan ook kennelijk onredelijk (in 

weerwil van de voor gebrachte informatie). Samenvattend kan er aldus worden besloten dat uit het 

voorgaande is gebleken dat de motivering van de bestreden beslissingen geenszins kan worden 

beschouwd als afdoende waardoor een dergelijke motivering de beslissingen niet kan schragen. Een 

beslissing die de formele en de materiële motiveringsplicht, alsook het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel schendt, wordt niet naar recht verantwoord en dient te worden vernietigd.” 

 

2.2. Verzoeker verwijt verwerende partij in de bestreden beslissing stereotiepe bewoordingen en 

standaardzinnen te hebben gebruikt, de beslissing genomen te hebben op onvolledige feitelijke 

gegevens en geen rekening gehouden te hebben met de bijkomende bewijzen van zijn sociale, culturele 

en economische integratie in het Rijk. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker zijn aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, onder een bijlage 19ter, heeft ingediend op basis van wettelijke 

samenwoning met een burger van de Unie. Hij verkreeg verblijfsrecht op grond van die wettelijke 

samenwoning. 

 

De bestreden beslissing werd, conform artikel 42quater, §1 van de vreemdelingenwet beëindigd 

aangezien de wettelijke samenwoning tussen verzoeker en de burger van de Unie binnen de eerste drie 

jaar na de erkenning van het recht op verblijf werd beëindigd. Dit wordt trouwens niet tegengesproken 

door verzoeker. 

 

Uit de correcte feitenweergave blijkt dat het recht van verblijf van meer dan drie maanden werd 

beëindigd binnen de eerste drie jaar na toekenning. De minister of zijn gemachtigde beschikt in casu 

over een discretionaire bevoegdheid en kwam tot het besluit dat de aan verzoeker op 1 februari 2013 

gevraagde bijkomende documenten niet aantonen dat verzoeker op uitzonderlijke wijze geïntegreerd is 

in België. 

 

Verzoeker stelt dat uit de bestreden beslissing onmogelijk kan worden afgeleid of zijn gegevens correct 

werden beoordeeld en of de overheid op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit gekomen 

is. 

 

De bestreden beslissing stelt: 

 

"Betrokkene legt loonfiches voor van het jaar 201-2011 en 2012, hij is ook in het bezit van een 

werkgeversattest van onbepaalde duur. Echter, is het zo dat het feit dat betrokkene werkt, niet betekent 

dat een terugkeer naar zijn land van herkomst hem schade zou toebrengen. De leeftijd en de 

gezondheid van betrokken laat immers toe dat betrokkene ook in zijn land van herkomst kan worden 

tewerkgesteld. 

Bij de voorgelegde documenten van inburgering dient er te worden opgemerkt dat betrokkene verplicht 

is om dit traject te volgen. Bijgevolg zijn de voorgelegde bewijzen van het volgen van een verplicht 

inburgeringsprogramma onvoldoende bewijs van uitzonderlijke integratie in België. 

Aangezien betrokkene ervoor gekozen heeft om geen andere bewijzen voor te leggen, aangezien van 

betrokkene kan worden verwacht dat hij enige moeite doet om bewijzen aan te dragen gezien het hier 

gaat om een verblijfsrecht, kan niet gesteld worden dat op basis van de informatie die uit het dossier 

gefilterd worden, het terugkeren van betrokkene naar zijn land van herkomst op enige manier schadelijk 

zou zijn voor betrokkene." 

 

Waar verzoeker inhoudelijke kritiek levert op de motieven van de bestreden beslissing, en aldus de 

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, wijst de Raad er op dat het bij de beoordeling 

daarvan niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort 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 

na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen 

komen. (cf. RvS, 25 oktober 2006, nr. 164.103). 
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Verzoeker toont niet aan dat de bestreden beslissing op grond van een foutieve feitenvinding of op een 

kennelijk onredelijke wijze tot stand is gekomen. Hij toont evenmin aan dat hij niet in de gelegenheid zou 

zijn gesteld de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de feiten of van zijn 

toestand geloofwaardig maken, zodat de schending van de zorgvuldigheidsbeginsel niet wordt 

aangetoond. 

De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen en artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, strekt er louter toe 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 (RvS 2 februari 2007, nr. 1 67.408; RvS 15 februari 2007, 

nr. 167.852). Het begrip 'afdoende' impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De motieven van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing worden gelezen, 

zodat de verzoeker met kennis van zaken heeft kunnen oordelen of het zinvol was die beslissing aan te 

vechten met de middelen waarover hij in rechte beschikte, (cf. RvS, 11 augustus 2006, nr. 161.802) 

 

Uit de lezing van het inleidend verzoekschrift blijkt bovendien dat verzoeker daarin niet enkel 

inhoudelijke kritiek levert, maar dat hij er ook in slaagt de motieven vervat in de thans bestreden 

beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de reden die aan de thans 

bestreden beslissing ten grondslag ligt, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is 

bereikt. 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op grond 

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, derwijze dat hierdoor 

niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Het enige middel is ongegrond. 

 

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. 
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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 negentien september tweeduizend dertien 

door: 

 

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

 

dhr. L. JANS, toegevoegd griffier  

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

L. JANS M. MILOJKOWIC 

 


