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 nr. 122 831 van 23 april 2014 

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, in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van zijn minderjarig 

kind X, die verklaart van Libanese nationaliteit te zijn, op 31 december 2013 heeft ingediend om de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 26 november 2013 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 maart 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 maart 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M.- C. WARLOP verschijnt 

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

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 26 november 2013 werd de bestreden beslissing genomen die een einde stelt aan het recht op 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, onder een bijlage 21. Het 

betreft de bestreden beslissing: 

 

“BESLISSING DIE EEN EINDE STELT AAN HET RECHT OP VERBLIJF 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. 
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Reden van de beslissing: 

Artikel 42quater, §1, 4
e
 van de wet van 15.12.1980: er is geen gezamenlijke vestiging meer tussen de 

Echtgenoten. Uit het administratief dossier en uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat betrokkenen  

niet meer samenwonen. Immers, betrokkene staat sinds 07,11.2013 met een afvoering van ambtswege 

terwijl de referentiepersoon in functie van wie het verblijfsrecht werd bekomen ingeschreven staat op 

volgend adres; (…) te 1640 Sint-Genesius-Rode. Het is bijgevolg duidelijk dat er geen gezamenlijke 

vestiging meer is tussen betrokkenen. 

Betrokkene ondertekende op 02.10.2013 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 m het Rijk 

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

Betrokkene legt volgende documenten voor: 

Betrokkene legt een 2 inschrijvingsattesten voor Nederlands voor, 

-Attest van de VDAB als werkzoekende: Het feit dat betrokkene op zoek is naar een betrekking en 

hiervan bewijzen aanbrengt is geen bewijs van een uitzonderlijke mate van integratie. 

-Bewijs stopzetten zaak in Ivoorkust: Het bewijs dat er activiteiten stopgezet werden in Ivoorkust toont 

op onvoldoende wijze aan dat de integratie in België van die mate is dat het voor betrokkene schadelijk 

zou zijn om terug te keren naar het land van herkomst. Bovendien heeft betrokkene steeds de 

mogelijkheid een nieuwe activiteit te starten. 

-Vliegtuigreservatie: Deze reservatie/tickets dateren van december 2012. Het feit dat betrokkene toen 

terug is gereisd naar Ivoorkust toont aan dat er nog steeds bindingen zijn met het land van herkomst. 

Bovendien is het feit dat betrokkene nog naar zijn land van herkomst peist geen bewijs van een 

uitzonderlijke mate van integratie in het Rijk. 

-Treinkaart: Deze treinkaart is evenmin een bewijs van integratie in het Rijk, Bovendien staat er geen 

naam op weergegeven waardoor er niet kan nagegaan worden of ze effectief aan betrokkene 

toebehoort. 

-Attest bedrijfsbeheer: Hieruit blijkt dat betrokkene geslaagd is voor een examen dat hem in staat moet 

stellen als zelfstandige te werken. Echter, het attest dateert reeds van 17.02.2011 en betrokkene heeft 

op heden geen werk. 

Bijgevolg kan het voorgelegde attest niet dienen als een element waardoor er sprake zou zijn van een 

uitzonderlijke mate van integratie en een terugkeer naar het land van herkomst schadelijk zou zijn voor 

betrokkene. 

-Verschillende attesten van interventie door de politie voor familiaal geweid + een dagvaarding: Echter, 

deze documenten kunnen niet dienen aïs mogelijke reden tot het inroepen van een uitzonderingsgrond 

op basis van artikel 42quater §4, 4°. Immers, uit de documenten komt niet naar voor dat betrokkene in 

casu het slachtoffer was van het familiaal geweld. 

-Kopie exploot van dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder: Dit document heeft geen enkele link met 

een eventuele uitzonderlijke mate van integratie in het Rijk. 

Aangezien betrokkene ervoor gekozen heeft geen andere bewijzen voor te leggen betreffende zijn 

sociale en culturele integratie, 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 kon gefilterd worden, het terugkeren van betrokkene naar zijn 

land van herkomst op enige manier schadelijk zou zijn voor betrokkene. 

Het recht op verblijf van betrokkene wordt daarom ingetrokken. De F-kaart van betrokkene dient 

ingetrokken te worden en aan betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten 

binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis Art 7, §1, 2° legaal verblijf in België verstreken…“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel beroept verzoeker zich op een schending van artikel 40bis, § 2.2° van de 

vreemdelingenwet, de artikelen 1 tot 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, manifeste beoordelingsfout, het beginsel van behoorlijk bestuur en 

het beginsel volgens hetwelk het bestuur rekening moet houden met alle pertinente elementen van het 

dossier. 

 

Verzoeker betoogt te beschikken over een recht om vrij te bewegen in de EU op basis van artikel 40bis, 

§ 2, 2° van de vreemdelingenwet en artikel 21 van het Verdrag van de Europese Unie. Er werd geen 

rekening gehouden met het feit dat er een procedure hangende is waarbij geoordeeld zal worden over 
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de modaliteiten van het verblijf van de kinderen. Het verblijf van zijn gehandicapte zoon dient in rekening 

te worden gebracht. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de burger, 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. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

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

gekomen. 

 

Het determinerende motief van de bestreden beslissing wordt niet betwist: er is geen gezamenlijke 

vestiging meer tussen verzoeker en mevrouw D.R. Verzoeker werd op 7 november 2013 van 

ambtswege afgevoerd. Door te verwijzen naar artikel 21 van het VWEU doet verzoeker geen afbreuk 

aan artikel 42quater, § 1, 4° van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

“§ 1. In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde binnen vijf 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 (...) 

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.” 

 

Bovendien kan verzoeker die de Libanese nationaliteit bezit, niet genieten van de bepalingen in artikel 

21 van het VWEU. Overeenkomstig artikel 42quater, § 1, laatste lid van de vreemdelingenwet werd 

verzoeker gevraagd alle nuttige documenten over te maken met betrekking tot de duur van verblijf in het 

Rijk, zijn leeftijd, gezondheidssituatie, gezins- en economische situatie en sociale en culturele integratie 

in het Rijk. 

 

Verzoeker legde een aantal documenten voor die allemaal besproken werden in de motieven van de 

bestreden beslissing. Verzoeker betoogt dat de kopie van dagvaarding van de deurwaarder aantoont 

dat thans een procedure hangende is met betrekking tot de verblijfsregeling van de zoon. 

 

In de bestreden beslissing wordt terecht gemotiveerd dat uit dit document geen uitzonderlijke mate van 

integratie kan afgeleid worden. In het betreffende document wordt enkel melding gemaakt van het feit 

dat de gerechtsdeurwaarder een afschrift van een exploot heeft gelaten. Bovendien blijkt uit de 

dagvaarding en de stukken met betrekking tot diverse interventies van de politie dat verzoeker zich 

gewelddadig opstelde ten opzichte van mevrouw D.R. Er blijkt niet uit, zoals gemotiveerd in de 

bestreden beslissing, dat verzoeker het slachtoffer zou zijn geweest van familiaal geweld. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2. In een tweede middel beroept verzoeker zich op een schending van artikel 8 van het EVRM. 

Verzoeker betoogt dat de bestreden beslissing zijn recht op privé- en gezinsleven schendt. Hij herhaalt 

verder de grieven aangehaald in het eerste middel. 

 

Het verblijfsrecht van verzoekers zoon werd eveneens ingetrokken. Verder betwist verzoeker niet dat er 

geen gezamenlijke vestiging meer bestaat tussen verzoeker en mevrouw D.R. of dat er nog sprake zou 

zijn van een gezinscel. Dit blijkt niet uit de stukken van het administratief dossier. In de dagvaarding in 

kort geding vanwege mevrouws D.R. wordt onder meer een straatverbod gevraagd ten opzichte van 

verzoeker. In de gegeven omstandigheden kan geen sprake zijn van een schending van artikel 8 van 

het EVRM. 
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Het tweede middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig april tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De wnd. voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


