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 nr. 138 434 van 12 februari 2015 

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, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 6 november 2014 

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

staatssecretaris van 14 juli 2014 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21), aan de verzoeker ter kennis gegeven op 

7 oktober 2014. 

 

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 12 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 februari 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken, D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BAKI, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat I. FLORIO, 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. Op 12 maart 2009 treedt de verzoeker, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, in Tunesië 

in het huwelijk met C.R.P., een Nederlandse onderdaan. Op 3 mei 2011 wordt de echtscheiding 

uitgesproken. 

 

1.2. Op 28 oktober 2011 treedt de verzoeker in het huwelijk met R.B., een Nederlandse onderdaan. 

 

1.3. Op 27 februari 2012 dient de verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van echtgenoot van R.B. Hij wordt op 

28 augustus 2012 in het bezit gesteld van een F-kaart. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

1.4. Op 21 november 2013 bevestigt de gemachtigde van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 

stad Antwerpen dat de echtgenote van de verzoeker, R.B., afgevoerd is van de registers van de stad 

Antwerpen. In het verslag van samenwoonst of van gezamenlijke vestiging van de inspecteur van politie 

van 1 maart 2014 wordt bevestigd dat de echtgenote van de verzoeker, R.B., is teruggekeerd naar 

Nederland. 

 

Met een eerste schrijven van 9 december 2013 wordt aan de burgemeester van Berchem gevraagd om 

de verzoeker uit te nodigen om in het kader van het onderzoek van zijn dossier over de eventuele 

intrekking van zijn verblijfsrecht en overeenkomstig artikel 42ter, § 1, vierde lid, van de 

Vreemdelingenwet ten laatste 30 dagen na de betekening van dat schrijven alle documenten die nuttig 

kunnen zijn voor zijn dossier over te maken aan het gemeentebestuur van zijn woonplaats. Met een 

tweede schrijven wordt de burgemeester van Berchem verzocht de verzoeker te vragen, indien hij van 

mening is dat hij voldoet aan één van de uitzonderingssituaties bedoeld in artikel 42quater, § 4, van de 

Vreemdelingenwet, daar binnen de 30 dagen na de betekening van dat schrijven alle bewijzen van voor 

te brengen die hij nuttig acht voor zijn dossier. 

 

De verzoeker legt de volgende documenten voor: een curriculum vitae, een geboorteakte van K.P., de 

dochter uit zijn eerste huwelijk, een schrijven van 22 januari 2010 vanwege het gerechtshof van ’s 

Hertogenbosch, emailverkeer met zijn advocate, een schrijven van zijn advocate van 25 februari 2014, 

een onvolledig uittreksel van een gerechtelijke beslissing van 29 mei 2012, een F2-formulier van 

24 februari 2014, een onvolledig verzoekschrift van 29 mei 2012, een attest van samenstelling van het 

gezin van 18 februari 2014, een rekeningafschrift van 6 januari 2014, verschillende facturen en een 

verklaring op eer door de referentiepersoon. 

 

Op 14 juli 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing die een einde stelt aan het 

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

is de bestreden beslissing die aan de verzoeker wordt ter kennis gegeven op 7 oktober 2014. Deze 

beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

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, 2° van de wet van 15.10.1980 stelt dat er een einde kan gesteld worden aan het 

verblijfsrecht van familieleden van een burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die 

in het Rijk verblijven in de hoedanigheid van een familielid van een burger van de Unie wanneer de 

burger van de Unie die zij vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk. 

 

Uit het rijksregister blijkt dat de referentiepersoon sedert 21.11.2013 officieel afgeschreven is naar het 

buitenland. Deze gegevens worden bevestigd in het negatieve verslag van samenwoonst van de Lokale 

Politie te Antwerpen dd. 01.03.2014. 

Uit het administratieve dossier blijkt dat de echtscheidingsprocedure inmiddels werd opgestart. 

 

Op 09.12.2013 werden bewijzen worden opgevraagd die onze dienst moet toelaten de situatie van de 

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, gezins – en economische situatie, 

sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van 

oorsprong’. 

 

Betrokkene legde volgende documenten voor: 

- curricululum vitae: dit document toont aan dat betrokkene werkwillig is. Echter, het hebben van een 

(tijdelijke) job/inkomen is geen afdoende bewijs van een uitzonderlijke mate van integratie gezien dit een 

voorwaarde is om een min of meer menswaardig bestaan te leiden. Bovendien laat de jonge leeftijd en 
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gezondheid van betrokkene toe dat hij ook in zijn land van herkomst of zijn land van gewoonlijk verblijf 

kan worden tewerkgesteld 

- geboorteakte van een derde, P.K., zijnde de dochter van betrokkene uit een eerder huwelijk; schrijven 

dd. 22.01.2010 vanwege het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch ivm de gezagsvoorziening over deze 

dochter; e-mail-verkeer tussen betrokkene en zijn advocate betreffende de voorlopige 

voorzieningenprocedure welke werd ingesteld door de referentiepersoon; schrijven van zijn advocate 

dd. 25.02.2014 betreffende deze procedure; bijbehorend F2-formulier dd. 24.02.2014; onvolledig 

uittreksel van een gerechtelijke beslissing dd. 29.05.2012; onvolledig verzoekschrift dd. 11.10.2013; 

samenstelling van het gezin dd. 18.02.2014; rekeningafschrift dd. 06.01.2014 waaruit blijkt dat 

betrokkene de huur betaalde; factuur Scarlet dd. 05.02.2014; factuur Electrabel dd. 05.01.2014; factuur 

Baloise; factuur De Voorzorg en bijbehorende betalingsbewijs: deze documenten zeggen niets over de 

inspanningen van betrokkene om zich te integreren, en kunnen dan ook bezwaarlijk aanzien worden als 

een element van integratie in het Rijk 

- verklaring op eer door de referentiepersoon: gezien een verklaring op eer niet op zijn feitelijkheid en 

waarachtigheid kan getoetst worden, kan deze niet in overweging genomen worden bij de beoordeling 

van de mate van integratie van betrokkene in België 

 

Gelet op al het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het bepaalde in artikel 42quater, §1,2° van 

de wet van 15.12.1980 van toepassing is op betrokkene: de leeftijd, de gezondheidstoestand, de gezins- 

en economische situatie, de sociale en culturele integratie van de betrokkene in het Rijk, zijn niet van 

die aard dat het verdere verblijf van betrokkene in het Rijk erdoor gerechtvaardigd wordt. 

 

Aangezien de referentiepersoon vertrokken is uit het Rijk, en het verblijfsrecht van betrokkene wordt 

ingetrokken op basis van artikel 42quater, §1, 2° van de wet van 15.12.1980, zijn de 

uitzonderingsvoorwaarden niet van toepassing. 

 

Bijgevolg wordt het recht op verblijf van betrokkene ingetrokken. 

 

Gelet op het feit dat het verblijf van meer dan drie maanden aan betrokkene werd geweigerd en dat uit 

het onder- zoek van het administratief dossier blijkt dat zij geen aanspraak kan maken op enige 

verblijfsrecht op basis van een andere rechtsgrond, levert de gemachtigde van de Minister een bevel om 

het grondgebied te verlaten af krachtens art. 52, § 4, vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981. 

(…)” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoeker. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoeker de schending aan van de formele motiveringsplicht conform 

artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, 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 (hierna: 

Vreemdelingenwet), 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 (hierna: 

Vreemdelingenbesluit), 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 wet 

van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“8.1. Op 09.12.2013 werd verzoeker uitgenodigd bewijsstukken over te maken over zijn huidige situatie. 

Hij heeft verschillende documenten overgemaakt omtrent zijn situatie. 

 

Op 14.07.2014 werd de beslissing genomen tot de beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 
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Er werd een einde gemaakt aan zijn verblijf overeenkomstig het artikel 42quater van de 

Vreemdelingenwet van 15/12/1980. 

 

Dat het verblijfsrecht van verzoeker ten onrechte werd beëindigd. 

 

Artikel 42quater Vreemdelingenwet 15/12/1980 kan slechts in zeer uitzonderlijke situaties worden 

toegepast. De Dienst Vreemdelingenzaken is geenszins verplicht om toepassing te maken van 

voormelde bepaling (in de wettekst staat het woord ‘kan’ hetgeen duidt op een mogelijkheid en geen 

verplichting) zodat zij haar beslissing wanneer zij hier wel toepassing van wenst te maken uitgebreid 

dient te motiveren. 

 

Artikel 42quater Vreemdelingenwet bepaalt: 

“ § 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 : 

1° er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij begeleid of 

vervoegd hebben; 

2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk; 

3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt; 

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; 

5° de familieleden van een burger van de Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° of 3°, vormen 

een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

[…] 

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 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. 

§ 2. […] 

§ 3. […] 

§ 4. Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing : 

1° indien het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang van 

de gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of bij de beëindiging van 

het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar heeft geduurd, 

waarvan minstens één jaar in het Rijk. In geval van nietigverklaring van het huwelijk dient de echtgenoot 

bovendien te goeder trouw te zijn geweest; 

2° of indien het recht van bewaring van de kinderen van de burger van de Unie, die in het Rijk verblijven, 

bij overeenkomst tussen de echtgenoten of de partners, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner die geen burger van de 

Unie is; 

3° of indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of 

partners als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is 

toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, die geen 

burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van bewaring moet uitgeoefend worden 

in het Rijk en dit zolang het nodig is; 

4° of indien bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid aantoont 

tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2° 

het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld zoals bedoeld in de artikelen 

375, 398 tot 400, 402, 403 of 405, van het Strafwetboek; 

en voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun 

familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in artikel 40, § 4, tweede lid, om 

te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en 

beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, of lid zijn van een in het Rijk 

gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet. 

§ 5. De minister of zijn gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden 

voor de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan.” 
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Gelet op het feit dat de echtgenote van verzoeker het land heeft verlaten omdat de relatie tussen beide 

werd verbroken, of omdat de relatie tussen beide is verbroken, kan van verzoeker uiteraard niet worden 

verwacht dat hij zijn echtgenote zou vervoegen in Nederland. Het is de echtgenote die verzoeker in de 

steek heeft gelaten. 

 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken dat ook geheel ten onrechte stelt dat zij zich steunt op artikel 

42quater §1, 2° van de Vreemdelingenwet waardoor de uitzonderingsbepalingen niet van toepassing 

zouden zijn. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft ten onrechte geen rekening gehouden met de 

uitzonderingsbepalingen voorzien in artikel 42quater §4 Vreemdelingenwet. Omdat het verblijf van het 

familielid afhankelijk is van het verblijf van het EU-lid is het niet meer dan normaal dat ook het verblijf 

van het familielid kan worden beëindigd. Artikel 42quater §1, 2° Vreemdelingenwet gaat echter uit van 

een huwelijk dat niet problematisch is, waardoor het ook niet problematisch is dat de echtgenoot zijn 

echtgenote zal volgen. In casu gaat het echter om een verbroken relatie, waarvan de Dienst 

Vreemdelingenzaken goed op de hoogte is zodat zij wel de uitzonderingsgevallen moest onderzoeken, 

hetgeen zij ten onrechte heeft verzuimd. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken handelt verder op een kennelijk onredelijke wijze en heeft onvoldoende 

rekening gehouden met alle elementen van het dossier: de duur van het verblijf in België, de leeftijd, 

gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in België en de 

banden met het herkomstland. Dat het kennelijk onredelijk is om verzoeker naast de beëindiging van 

verblijf ook een bevel te geven om het grondgebied te verlaten, zeker nu het bevel om het grondgebied 

te verlaten op geen enkele wijze werd gemotiveerd. Dat de bestreden beslissing ten onrechte verwijst 

naar artikel 52 §4, 5de lid Vreemdelingenbesluit 08.10.1981 dat verwijst naar de “weigering van verblijf” 

en niet naar de “beëindiging van het verblijf”. Een manifeste schending van de formele motiveringsplicht 

dient te worden vastgesteld wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten dat niet is gemotiveerd 

(schending van artikel 3 van de wet van 29/07/1991). 

 

Verzoeker was in het bezit van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. Hij 

verbleef regelmatig in België in functie van zijn huwelijk sedert 16.02.2012. Hij is verzekerd bij het 

ziekenfonds en werkt in loondienst. Hij heeft nimmer beroep gedaan op sociale diensten. Hij is vader 

van twee jonge kinderen van Nederlandse nationaliteit die in Nederland verblijven met hun moeder, 

doch waarmee verzoeker een omgangsrecht heeft en waarvoor hij alimentatie betaalt. Verzoeker is in 

de echtelijke woning gebleven en zijn echtgenote heeft deze woonst verlaten om terug te keren naar 

Nederland. 

 

Dat het onredelijk en onzorgvuldig is om tot de beëindiging van het verblijf te beslissen zonder hierbij 

rekening te houden met het feit dat hij werkt, twee minderjarige kinderen heeft waarmee er een 

omgangsregeling bestaat, het langdurige verblijf in België en het langdurige huwelijk van verzoeker. 

 

De bestreden beslissing schendt dan ook het artikel 42quater van de Vreemdelingenwet van 

15/12/1980. 

 

Dat gelet op het voorgaande en de persoonlijke situatie van verzoeker het kennelijk onredelijk is dat de 

Dienst Vreemdelingenzaken het verblijf van verzoeker heeft beëindigd. 

 

8.2. De bestreden beslissing verwijst aangaande het bevel om het grondgebied te verlaten naar artikel 

52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Deze bepaling luidt als volgt: 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.” 

 

De motivering in rechte is onjuist. 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 luidt als 

volgt: 

“Indien de minister of zijn gemachtigde een einde stelt aan het verblijf in toepassing van artikelen 40ter, 

vierde lid, 42bis, 42ter, 42quater of 42septies, van de wet, wordt de betrokkene hiervan kennis gegeven 

door afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 21 met, zo nodig, bevel om het 

grondgebied te verlaten. De verklaring van inschrijving of de verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie wordt ingetrokken.” 
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Uit bovenvermelde bewoordingen kan geen verplichting worden afgeleid om een bevel om het 

grondgebied te verlaten te geven. Het woord "zo nodig” wijst integendeel op een mogelijkheid en 

betekent niet dat in ieder geval een bevel zou moeten worden gegeven (cf. RvS 19 juli 2012, nrs. 

220.339 en 220.340; RvS 24 oktober 2012, nr. 221.165). 

 

Gelet op de gegeven discretionaire bevoegdheid om al dan niet een bevel om het grondgebied te 

verlaten te incorporeren in de beslissing tot beëindiging van verblijf van meer dan drie maanden, kwam 

het de verwerende partij in casu toe te preciseren waarom een bevel om het grondgebied te verlaten 

verstrekt wordt aan verzoeker, quod non. “Wanneer de toepasselijke regelgeving aan het bestuur de 

vrijheid laat om al dan niet een beslissing te nemen, of de keuze laat tussen verschillende mogelijke 

beslissing, is het bestuur verplicht zijn keuze te verantwoorden. Ook bij de invulling van vage normen, 

zal een uitgebreider motivering noodzakelijk zijn. De precieze, concrete motieven moeten uitdrukkelijk 

en nauwkeurig worden vermeld. Een discretionaire bevoegdheid ontslaat de overheid dus geenszins 

van de verplichting tot formele motivering, wel integendeel. In dat geval dringt de motiveringsplicht zich 

nog meer op als niet te verwaarlozen waarborg en zelfs de enige waarborg tegen willekeur.’’ (I. 

OPDEBEEK en A. COOLSAET, administratieve rechtsbibliotheek – algemene reeks, VII, formele 

motivering van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 1999, 149, nr. 185). 

 

Ten overvloede, voor zover dient te worden aangenomen dat het bevel om het grondgebied te verlaten 

steunt op de toepassing van artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet, dient er aan herinnerd te 

worden dat artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet niet alleen voorziet in gevallen waarin er 

sprake is van een gebonden bevoegdheid om een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren. 

Het kwam de verwerende partij toe om duidelijk te preciseren in de bestreden beslissing welke bepaling 

van artikel 7 Vreemdelingenwet wordt toegepast zoals artikel 8 van de Vreemdelingenwet het vereist, 

quod non. 

 

De verwerende partij diende uitdrukkelijk te motiveren waarom zij het nodig vond om een bevel af te 

leveren om het grondgebied te verlaten, aangezien dit bevel geen automatisch gevolg is van de 

beëindiging van het verblijf. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht dient vastgesteld te worden. 

 

8.3. Een verwijdering van het grondgebied van verzoeker zou een schending kunnen uitmaken van 

artikel 8 EVRM. Artikel 8 EVRM waarborgt het privé- en familieleven van verzoeker dat hij in België 

heeft uitgebouwd. 

 

Artikel 8 EVRM : “1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, 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”. 

 

De bestreden maatregel vormt een inmenging in het privé- en gezinsleven van verzoeker en zijn recht 

op een familiaal en privéleven, en dient in overeenstemming te zijn met artikel 8 E.V.R.M. Het begrip 

familiaal en privéleven in artikel 8 EVRM sluit de relatie in van verzoeker met zijn twee minderjarige 

zonen waarmee hij een omgangsrecht heeft en alimentatie betaalt. Deze familieband is voldoende 

hecht. (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T7 Finland, § 150). Het EHRM benadrukt dat het begrip 'privéleven' 

een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven 

(EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). De beoordeling of er sprake kan zijn van een 

familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, is een feitenkwestie. 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 
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Er bevinden zich voldoende elementen die toelaten aan te nemen dat verzoeker in België een 

privéleven heeft opgebouwd en dat de bestreden beslissing er voor zal zorgen dat het contact tussen 

verzoeker en zijn minderjarige kinderen beëindigd en onmogelijk gemaakt zal worden. 

 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief privéleven elders. Dat 

het verderzetten van het privé- en gezinsleven elders onmogelijk is. Dat verzoeker niets meer verloren 

heeft in zijn land van herkomst en dat zijn gezin hem onmogelijk kan volgen. 

 

Gelet op de concrete situatie van verzoeker kan worden besloten tot een schending van artikel 8 EVRM. 

 

Verzoeker heeft twee zeer jonge kinderen bij twee verschillende moeders in Nederland die hun vader 

absoluut nodig hebben voor hun ontwikkeling, opvoeding en onderhoud. Elk normale vader-zoonrelatie 

wordt onmogelijk gemaakt. Verzoeker heeft omgekeerd ook het recht om contact te onderhouden met 

zijn twee minderjarige kinderen waarvoor hij zijn verantwoordelijkheid wenst op te nemen. Door de 

bestreden beslissing, verliest hij ook zijn bestaande sociale netwerk en dient zij zijn leven terug op te 

bouwen in een voor hem vreemd land. 

 

Gelet op de concrete situatie van verzoeker kan worden besloten tot een schending van artikel 8 EVRM. 

Hij is volkomen geïntegreerd in de Belgische samenleving. Hij spreekt de Nederlandse taal en deelt de 

Belgische normen en waarden. Hij heeft niets meer verloren in zijn thuisland. Hij is zonder enige twijfel 

zeer sterk geïntegreerd in de Belgische samenleving. De bestreden beslissing is compleet 

disproportioneel. De belangen van de overheid wegen niet op tegen deze van verzoeker. 

 

Gelet op alle bovenstaande feiten dient te worden besloten tot een onevenredige inmenging die niet 

noodzakelijk is in een democratische samenleving. Op grond van de boven vermelde feiten dient te 

worden besloten tot een schending van artikel 8 EVRM. 

 

8.4. De Dienst Vreemdelingenzaken had dan ook niet de mogelijkheid om het verblijf van verzoeker te 

beëindigen onder de voorwaarden bepaald in het artikel 42quater van de Vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing is dan ook aangetast met een absolute nietigheid en kan geen gevolgen 

ressorteren wegens overtreding hetzij van substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormen en/of wegens overschrijding of afwending van macht. 

 

De bestreden beslissing schendt dan ook de formele motiveringsplicht, het artikel 42quater van de 

Vreemdelingenwet van 15/12/1980, artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 08/10/1981, het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, en artikel 8 EVRM. 

 

In toepassing van het middel is de bestreden beslissing dan ook nietig.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop in haar nota met opmerkingen als volgt: 

 

“In het enige middel roept verzoeker de schending in van de formele motiveringsplicht conform artikel 3 

van de wet van 29 juli 1991, van artikel 42quater Vreemdelingenwet, van artikel 54 van het KB van 8 

oktober 1981, van artikel 8 EVRM, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Verzoeker stelt dat de echtgenote hem verlaten heeft en dat verwerende partij niet kan verwachten dat 

hij zijn echtgenote in Nederland vervoegd. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker het verblijfsrecht heeft verkregen in functie 

van zijn echtgenote van Nederlandse nationaliteit. 

 

Sinds 21 november 2013 is de referentiepersoon officieel afgeschreven naar het buitenland en is er 

geen gezinscel meer tussen verzoeker en zijn echtgenote. Uit het administratief dossier blijkt dat de 

echtscheidingsprocedure gestart werd. 

 

Aangezien de oorzaak van verblijf niet langer bestaat, wordt het verblijfsrecht beëindigd. 
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Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; 

EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in 

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te 

leggen. 

 

“Artikel 8 EVRM kan niet worden uitgelegd als zou er in hoofde van de overheid een algemene 

verplichting bestaan om een vreemdeling op zijn grondgebied te gedogen. (…) 

Een rechtmatige toepassing van de vreemdelingenwet kan geen schending van het privéleven inhouden 

en dus evenmin van artikel 8 EVRM temeer niet in een verwijderingsmaatregel werd voorzien. (R.v.St., 

nr. 157.953 van 26 april 2006; R.v.St., nr. 130.936 van 30 april 2004)(R.V.V., nr. 14.261 van 29 

november 2007). 

 

Bovendien moet er, opdat een vreemdeling zich op artikel 8 van het EVRM zich zou kunnen beroepen, 

immers niet alleen sprake zijn van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens gezin, 

het moet ook nagenoeg onmogelijk zijn voor de vreemdeling om in zijn land van oorsprong een 

familieleven te leiden. (RvV 9 februari 2010, nr. 38 367). 

 

“Het recht op eerbiediging van het gezinsleven is niet absoluut en artikel 8 van het EVRM staat een 

rechtmatige toepassing van de bepalingen van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg. 

 

Uit artikel 8 van het EVRM kan niet worden afgeleid dat een staat de verplichting heeft om de keuze van 

de verblijfplaats van een vreemdeling te eerbiedigen en een recht op gezinshereniging of verblijf op zijn 

grondgebied toe te laten”. (RvV 27 november 2009, nr. 34 993) zie ook: (R.v.St., nr. 99.581, 9 oktober 

2001). 

 

“De toepassing van de Vreemdelingenwet staat het recht op gezinsleven geenszins in de weg maar 

heeft precies tot doel een wettelijk kader te scheppen binnen hetwelk het in artikel 8 van het EVRM 

vervatte recht kan worden uitgeoefend.” (RvV 9 maart 2010, nr. 39 919) zie ook: (R.v.St, nr. 140.105, 2 

februari 2005). 

 

Verzoeker toont niet aan dat hij nog een gezinsleven heeft in België. De bestreden beslissing belet 

verzoeker niet om zijn echtgenote te vervoegen. 

 

De bestreden beslissing is gesteund op een correcte feitenvinding. Verzoeker betwist niet de motieven 

van de bestreden beslissing. Hij bevestigt dat zijn echtgenote niet langer in België woont en stelt dat zij 

hem verlaten heeft. Bijgevolg kan er geen sprake meer zijn van een gezinsleven. 

 

Verzoeker stelt dat het bevel om het grondgebied te verlaten gemotiveerd diende te worden. 

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar artikel 52§4 vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981 in 

toepassing waarvan het bevel werd gegeven. Er wordt eveneens uitdrukkelijk gesteld dat het bevel werd 

gegeven omdat er het verblijfsrecht van meer dan drie maanden werd beëindigd en omdat er uit het 

administratief dossier niet blijkt dat verzoeker aanspraak kan maken op een verblijfsrecht op basis van 

een andere rechtsgrond. 

 

Bovendien doet de motivering van het bevel om het grondgebied te verlaten geen afbreuk aan de 

motivering van de beëindiging van het verblijfsrecht van meer dan drie maanden. 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in staat 

stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen en niet zou zijn 

voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (cfr. R.v.St., nr. 105.103, 26 maart 2002). 
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De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

Het middel is ongegrond.” 

 

3.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 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. Artikel 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplicht 

de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing 

ten grondslag liggen. 

 

3.3.1.1. Ingevolge artikel 8 van de Vreemdelingenwet vermeldt het bevel om het grondgebied te verlaten 

de bepaling van artikel 7 die werd toegepast. Wanneer uit de bestreden beslissing niet blijkt welke 

bepaling van artikel 7 van de Vreemdelingenwet wordt toegepast, is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen als annulatierechter niet bij machte om zijn wettigheidscontrole uit te voeren 

en na te gaan of het bestuur al dan niet over een gebonden bevoegdheid beschikt. 

 

Te dezen bevat de bestreden beslissing slechts een verwijzing naar artikel 42quater van de 

Vreemdelingenwet en naar de artikelen 52, § 4, vijfde lid, en 54 van het Vreemdelingenbesluit. In de 

bestreden beslissing wordt nergens vermeld welke bepaling van artikel 7 van de Vreemdelingenwet 

werd toegepast. Dat er in de bestreden beslissing uitdrukkelijk gesteld wordt “dat het bevel werd 

gegeven omdat er het verblijfsrecht van meer dan drie maanden werd beëindigd en omdat er uit het 

administratief dossier niet blijkt dat verzoeker aanspraak kan maken op een verblijfsrecht op basis van 

een andere rechtsgrond”, doet hieraan geen afbreuk. 

 

Bijgevolg kan de verzoeker worden gevolgd waar hij stelt dat het de verwerende partij toekwam “om 

duidelijk te preciseren in de bestreden beslissing welke bepaling van artikel 7 van de Vreemdelingenwet 

wordt toegepast” en dat zij “uitdrukkelijk (diende) te motiveren waarom zij het nodig vond om een bevel 

af te leveren om het grondgebied te verlaten”, zodat “(e)en schending van de formele motiveringsplicht 

dient vastgesteld te worden”. Het niet opgeven van de wettelijke basis die aan de bestreden beslissing 

ten grondslag ligt, betreft immers niet, zoals de verwerende partij verkeerdelijk voorhoudt, het niet 

opgeven van de motieven van de gegeven redenen, doch wel het niet opgeven van de juridische 

overwegingen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen. 

 

Het enig middel is, in zoverre het gericht is tegen de bevelscomponent van de bestreden beslissing, 

gegrond. 

 

3.3.1.2. De nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te verlaten volstaat evenwel niet om 

tevens te besluiten tot de nietigverklaring van de beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden (cf. RvS 23 januari 2014, nr. 226.182). 

 

Met betrekking tot de eerste component van de bestreden beslissing, namelijk de beslissing die een 

einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden, wordt in de motieven van de bestreden 

beslissing verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 42quater, § 1, 2°, van de 

Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat “(u)it het 

rijksregister blijkt dat de referentiepersoon sedert 21.11.2013 officieel afgeschreven is naar het 

buitenland” en dat “de leeftijd, de gezondheidstoestand, de gezins- en economische situatie, de sociale 

en culturele integratie van de betrokkene in het Rijk, (…) niet van die aard (zijn) dat het verdere verblijf 

van betrokkene in het Rijk erdoor gerechtvaardigd wordt”. De verzoeker maakt niet duidelijk op welk 

punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke 

gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel 

van de formele motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoeker de motieven 

van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is 

bereikt. 
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3.3.2. De verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat 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. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 42quater van de 

Vreemdelingenwet en van artikel 8 van het EVRM. 

 

3.3.2.1. Artikel 42quater van de Vreemdelingenwet 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 : 

(…) 

2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk; 

(…) 

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 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. 

§ 2. De in § 1, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen zijn niet van toepassing op kinderen van de burger 

van de Unie die in het Rijk verblijven en aan een onderwijsinstelling zijn ingeschreven alsmede op de 

ouder die de bewaring heeft van de kinderen, dit tot hun studie voltooid is. 

(…) 

§ 4. Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing : 

1° indien het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang van 

de gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of bij de beëindiging van 

het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar heeft geduurd, 

waarvan minstens één jaar in het Rijk. In geval van nietigverklaring van het huwelijk dient de echtgenoot 

bovendien te goeder trouw te zijn geweest; 

2° of indien het recht van bewaring van de kinderen van de burger van de Unie, die in het Rijk verblijven, 

bij overeenkomst tussen de echtgenoten of de partners, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner die geen burger van de 

Unie is; 

3° of indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of 

partners als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is 

toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, die geen 

burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van bewaring moet uitgeoefend worden 

in het Rijk en dit zolang het nodig is; 

4° of indien bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid aantoont 

tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2° 

het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld zoals bedoeld in de artikelen 

375, 398 tot 400, 402, 403 of 405, van het Strafwetboek; 

en voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun 

familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in artikel 40, § 4, tweede lid, om 

te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en 

beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, of lid zijn van een in het Rijk 

gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet. 

§ 5. De minister of zijn gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden 

voor de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan.” 

 

De verzoeker meent dat de bestreden beslissing zich ten onrechte steunt op artikel 42quater, § 1, eerste 

lid, 2°, van de Vreemdelingenwet, nu zijn Nederlandse echtgenote hem in de steek heeft gelaten en er 

van hem “niet (kan) worden verwacht dat hij zijn echtgenote zou vervoegen in Nederland”. In de 

bestreden beslissing kan echter geenszins worden gelezen dat van de verzoeker verwacht wordt dat hij 

zijn echtgenote in Nederland zou vervoegen. De bestreden beslissing heeft slechts tot gevolg dat zijn 
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recht op verblijf van meer dan drie maanden wordt beëindigd en dat hij het grondgebied van het Rijk 

dient te verlaten. 

 

De redactie van artikel 42quater, § 1, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet laat de beperkende 

interpretatie die de verzoeker er aan tracht te geven, namelijk dat deze bepaling uitgaat “van een 

huwelijk dat niet problematisch is, waardoor het ook niet problematisch is dat de echtgenoot zijn 

echtgenote zal volgen”, niet toe. Artikel 42quater, § 1, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet bepaalt 

immers duidelijk dat een einde kan worden gesteld “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” wanneer “de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd 

hebben, vertrekt uit het Rijk”. Deze bepaling geldt in de eerste plaats niet alleen voor echtgenoten van 

de Unieburger, doch ook voor de andere familieleden van de Unieburger die in het Rijk verblijven in de 

hoedanigheid van familielid van de Unieburger. A fortiori geldt deze bepaling dus niet enkel voor 

echtgenoten waarvan het huwelijk niet problematisch is. Het loutere vertrek van de referentiepersoon 

volstaat om het verblijfsrecht van het familielid te kunnen beëindigen, ongeacht de reden van dat 

vertrek. 

 

Voor zover de verzoeker voorhoudt dat de bestreden beslissing ten onrechte geen rekening heeft 

gehouden met de uitzonderingsbepalingen voorzien in artikel 42quater, § 4, van de Vreemdelingenwet, 

wordt er op gewezen dat deze paragraaf slechts in uitzonderingen voorziet voor het “in § 1, eerste lid, 

4°, bedoelde geval”, met name wanneer “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 (…) wordt beëindigd, of er (…) geen gezamenlijke vestiging meer (is)”. Deze uitzonderingen 

vinden geen toepassing in het geval waarin artikel 42quater, § 1, eerste lid, 2°, van de 

Vreemdelingenwet voorziet, met name wanneer “de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd 

hebben, vertrekt uit het Rijk”, zelfs al is dit vertrek het gevolg van een “verbroken relatie”. Bijgevolg 

wordt in de bestreden beslissing terecht vastgesteld dat “(a)angezien de referentiepersoon vertrokken is 

uit het Rijk, en het verblijfsrecht van betrokkene wordt ingetrokken op basis van artikel 42quater, §1, 2° 

van de wet van 15.12.1980, (…) de uitzonderingsvoorwaarden niet van toepassing (zijn)”. 

 

Ingevolge artikel 42quater, § 1, derde lid, van de Vreemdelingenwet houdt de gemachtigde bij de 

beslissing om een einde te stellen aan het verblijf “rekening 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”. Te 

dien einde werd de verzoeker, zoals hij zelf in zijn verzoekschrift aangeeft, door de verwerende partij op 

9 december 2013 uitgenodigd “bewijsstukken over te maken over zijn huidige situatie”. Blijkens de 

bestreden beslissing heeft de verzoeker van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door tal van 

documenten, te weten een curriculum vitae, een geboorteakte van de dochter uit zijn eerste huwelijk, 

K.P., een schrijven van 22 januari 2010 vanwege het gerechtshof van ’s Hertogenbosch, emailverkeer 

met zijn advocate, een schrijven van zijn advocate van 25 februari 2014, een onvolledig uittreksel van 

een gerechtelijke beslissing van 29 mei 2012, een F2-formulier van 24 februari 2014, een onvolledig 

verzoekschrift van 29 mei 2012, een attest van samenstelling van het gezin van 18 februari 2014, een 

rekeningafschrift van 6 januari 2014, verschillende facturen en een verklaring op eer door de 

referentiepersoon, voor te leggen. De gemachtigde heeft al deze documenten in acht genomen, doch 

geoordeeld dat deze ofwel “geen afdoende bewijs van een uitzonderlijke mate van integratie” vormen, 

ofwel “niets (zeggen) over de inspanningen van betrokkene om zich te integreren”, ofwel niet op hun 

feitelijkheid en waarachtigheid kunnen getoetst worden. Vervolgens wordt in de bestreden beslissing 

geconcludeerd dat “de leeftijd, de gezondheidstoestand, de gezins- en economische situatie, de sociale 

en culturele integratie van de betrokkene in het Rijk, (…) niet van die aard (zijn) dat het verdere verblijf 

van betrokkene in het Rijk erdoor gerechtvaardigd wordt”. De verzoeker kan dan ook niet dienstig 

voorhouden “(d)at het onredelijk en onzorgvuldig is om tot de beëindiging van het verblijf te beslissen 

zonder hierbij rekening te houden met het feit dat hij werkt, twee minderjarige kinderen heeft waarmee 

er een omgangsregeling bestaat, het langdurige verblijf in België en het langdurige huwelijk van 

verzoeker”. 

 

Een schending van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

3.3.2.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 
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2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Wanneer de verzoeker een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats 

zijn taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het 

bestaan van het door hem ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de 

wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

Te dezen haalt de verzoeker zijn relatie “met zijn twee minderjarige zonen waarmee hij een 

omgangsrecht heeft en waarvoor hij alimentatie betaalt” aan om zijn familiaal en privéleven aan te 

tonen. Hij laat gelden dat de bestreden beslissing er voor zal zorgen dat het contact tussen hem en zijn 

minderjarige kinderen beëindigd en onmogelijk gemaakt zal worden. 

 

Zoals de verwerende partij in haar nota met opmerkingen stelt, toont de verzoeker niet aan dat hij nog 

een gezinsleven heeft in België. De verzoeker voert weliswaar aan dat hij een omgangsrecht heeft met 

zijn twee minderjarige zonen, maar hij toont niet aan dat hij van dit omgangsrecht (alleen) in België dient 

gebruik te maken. De loutere bewering dat het verderzetten van zijn privé- en gezinsleven elders 

onmogelijk is, doet hieraan geen afbreuk. Aangezien de bestreden beslissing slechts tot gevolg heeft 

dat het recht van de verzoeker om meer dan drie maanden in België te verblijven, wordt beëindigd, en 

de verzoeker niet aantoont dat hij met zijn zonen nog een familiaal leven leidt in België, kan een 

schending van artikel 8 van het EVRM, wat zijn recht op een gezins- en familieleven betreft, niet worden 

aangenomen. 

 

Waar de verzoeker nog laat gelden dat hij door de bestreden beslissing “ook zijn bestaande sociale 

netwerk (verliest)”, laat hij na in concreto uiteen te zetten welke personen precies deel uitmaken van dat 

netwerk en waarom het voor hem onmogelijk zou zijn om na de bestreden beslissing nog contacten te 

onderhouden met deze personen. 

 

Voor zover de verzoeker aanvoert dat hij “volkomen geïntegreerd (is) in de Belgische samenleving”, 

wordt er op gewezen dat hij vóór het nemen van de bestreden beslissing de kans heeft gekregen om 

elementen van zijn integratie aan te brengen, doch dat in de bestreden beslissing werd geoordeeld dat 

de door hem aangebrachte documenten ofwel “geen afdoende bewijs van een uitzonderlijke mate van 

integratie” vormen, ofwel “niets (zeggen) over de inspanningen van betrokkene om zich te integreren”, 

ofwel niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen getoetst worden. De verzoeker toont niet aan 

dat deze motivering kennelijk onredelijk is of op een onjuiste feitenvinding is gestoeld. Bijgevolg toont hij 

geen beschermenswaardig privéleven aan en kan een schending van artikel 8 van het EVRM, ook wat 

dat betreft, niet worden aangenomen. 

 

Nu de verzoeker noch een beschermenswaardig gezins- en familieleven in België, noch een 

beschermenswaardig privéleven in België aantoont, kan er geen sprake zijn van een inmenging, laat 

staan van een onevenredige inmenging, in zijn privé, gezins- en familieleven in de zin van artikel 8 van 

het EVRM. 

 

3.3.2.3. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoeker niet aannemelijk maak dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de 

bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van 

artikel 42quater van de Vreemdelingenwet en van artikel 8 van het EVRM, kan niet worden 

aangenomen. 

 

3.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit voorgaande 

bespreking is gebleken dat de gemachtigde van de staatssecretaris op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet 

worden aangenomen. 

 

3.3.4. Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de uitoefening 

van haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het redelijkheidsbeginsel 

kan slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 
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afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur 

ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad 

niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer 

het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de 

motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). In de bestreden 

beslissing worden de motieven opgesomd op grond waarvan de gemachtigde tot de beëindiging van het 

recht van verblijf van meer dan drie maanden heeft besloten. De gemachtigde heeft enkel gebruik 

gemaakt van de hem bij wet toegekende bevoegdheden en is hierbij, gelet op wat voorafgaat, niet op 

een kennelijk onredelijke wijze tot zijn besluit gekomen. Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de 

gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel heeft geschonden. 

 

3.3.5. Het enig middel is, in zoverre het gericht is tegen de beslissing die een einde stelt aan het recht 

op verblijf van meer dan drie maanden, ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring tegen de beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden van 14 juli 2014 (bijlage 21) wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten van 14 juli 2014 wordt vernietigd. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf februari tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


