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 nr. 157 094 van 26 november 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 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Senegalese nationaliteit te zijn, op 11 augustus 2015 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging die een einde stelt aan het 

recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten van 19 juni 2015. 

 

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 14 augustus 2015 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 1 oktober 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

5 november 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij en haar advocaat T. STEYFKENS en van advocaat L. 

BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

  

Op 19 juni 2015 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing om een einde 

te maken aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden en de beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen worden thans bestreden en zijn gemotiveerd als 

volgt: 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

“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: 

 

Naam: T(…) 

Voornamen: M(…) 

Nationaliteit: Senegal 

Geboortedatum : (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

 

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 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 

verblijven in de hoedanigheid van familielid van burger van de Unie wanneer er geen gezamenlijke 

vestiging meer is van de echtgenoten of partners, 

 

Uit het negatieve samenwoonstverslag dd. 05.01.2015 en de gegevens van het rijksregister blijkt dat 

betrokkene en de referentiepersoon niet meer samenwonen op het gezamenlijke adres. Op 29.10.2014 

werd betrokkene ingeschreven op een ander adres. Op 12.11.2014 werd ook de referentiepersoon op 

een ander adres gedomicilieerd, 

Op 28.04.2014 en 11.06.2015 werden bewijzen 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', en die onze dienst moet toelaten na te 

gaan of betrokkene voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarden, zoals gesteld in artikel 42quater, §4, 

Deze instructies werden op 03.04.2015 en 11.06.2015 aan betrokkene betekend. 

Volgende documenten worden voorgelegd: 

- verklaring van lidmaatschap 'Christelijke Mutualiteit dd. 15.06.2015: het hebben van een 

ziektekostenverzekering is een vereiste en kan niet aanvaard worden als een bewijs van integratie. 

- werkgeversattesten Daoust Interim dd. 08.04.2015 en 28.04.2015 en bijbehorende loonfiches 

waaruit blijkt dat betrokkene in de periode januari 2014 - juni 2015 op onregelmatige basis 

tewerkgesteld was via uitzendarbeid: deze documenten tonen 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 

zijn er geen tegenaanwijzingen dat de jonge leeftijd en gezondheidstoestand van betrokkene zouden 

verhinderen dat hij ook in zijn land van herkomst of zijn land van gewoonlijk verblijf kan worden 

tewerkgesteld. 

- deelcertificaat BE NT2-Breakthrough 2 Nederlands tweede taal - richtgraad 1 dd. 16.06,2014: 

gezien het kennen van de regiotaal een voorwaarde is om vlot te functioneren in het dagelijkse leven, 

toont dit document 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. 

- verklaringen waaruit blijkt dat betrokkene aangesloten is bij twee voetbalclubs 

 

Er werden geen overige documenten voorgelegd. 

 

Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het bepaalde in artikel 42quater, §1,4° van de 

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

economische situatie, 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. 

 

Voor zover betrokkene zich beroept op de uitzonderingsvoorwaarden, zoals gesteld in artikel 42quater, 

§4, dient opgemerkt te worden dat hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 42quater, §4, 1°. Hij 

beschikt tevens over een ziektekostenverzekering. Echter, betrokkene toont niet afdoende aan over 
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voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in artikel 40, §4, tweede lid, te beschikken om financieel voor 

zichzelf te voorzien en bijgevolg niet ten laste te vallen van de Belgische staat. Immers, uit het geheel 

van de beschikbare gegevens blijkt dat hij in de periode januari 2014 - juni 2015 slechts sporadisch en 

op zeer onregelmatige basis tewerkgesteld via uitzendarbeid. in deze periode had hij een gemiddeld 

maandelijks inkomen van €480,62. Gelet dat de armoederisicogrens €1000 bedraagt, en het inkomen 

van betrokkene hier ver beneden ligt, ligt zijn inkomen veel te laag om een minimum aan waardigheid te 

garanderen. Bijgevolg loopt betrokkene het risico ten laste te vallen van het sociale bijstands- stelsel 

van het Rijk. 

 

Het recht op verblijf van betrokkene wordt ingetrokken. 

 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis: artikel 7, §1, 2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. “ 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

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  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 werpt de verzoekende partij de schending op van artikel 42quater, §4 van de 

Vreemdelingenwet en de zorgvuldigheidsplicht. 

 

In de synthesememorie wordt het volgende uiteengezet: 

 

“1.1. SCHENDING ARTIKEL 42QUATER, §4 VREEMDELINGENWET 

De bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel 42quater, §1, 4° van de Vreemdelingenwet, 

nu er geen sprake meer is van gezamenlijke vestiging tussen verzoeker en zijn huidige echtgenote, 

zodat een einde kon worden gemaakt aan het verblijf van verzoeker. 

Verzoeker meent echter onder de uitzonderingsbepaling van artikel 42quater, §4 van de 

Vreemdelingenwet te vallen, nu aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan. De bepaling stelt dat het 

in artikel 42quater, §1, eerste lid, 4° bedoelde geval niet van toepassing is indien: 

1) 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; 

2) 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 40bis, §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 

Verwerende partij erkent dat verzoeker aan de eerste voorwaarde heeft voldaan. Ten onrechte echter 

meent zij dat verzoeker niet afdoende heeft aangetoond tevens aan de tweede gestelde voorwaarde te 

voldoen. 

Verzoeker verwijst hierbij naar de bij het verzoekschrift gevoegde stukken, meer bepaald de 

arbeidsovereenkomst tussen verzoeker en Algi SA, evenals de verklaring van de gedelegeerd 

bestuurder van Algi SA. Hieruit blijkt duidelijk dat verzoeker werknemer is en dus aan de voorwaarden 

van de uitzonderingsbepaling voldoet, waardoor zijn recht van verblijf niet kon worden beëindigd. 

1.2. SCHENDING ZORGVULDIGHEIDSPLICHT 

Verzoeker wijst eveneens op het feit dat hij sinds 29 oktober 2014 ingeschreven staat op het adres van 

mevr. S., met wie verzoeker een duurzame relatie onderhoudt en met wie hij instaat voor de gewoonlijke 

kosten en lasten. Hiervan had verwerende partij ten tijde van de beslissing wel degelijk kennis, doch zij 

heeft nagelaten dit in overweging te nemen of althans verder onderzoek te voeren hiernaar. 

Dat, gelet op het voorgaande, de vrees van verwerende partij als zou verzoeker risico lopen ten laste te 

vallen van de Belgische staat, ongegrond is, en verwerende partij de bewijswaarde van de 

aangebrachte stukken heeft miskend en haar zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden. 

2. REPLIEK OP DE NOTA VANWEGE VERWERENDE PARTIJ 
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Verwerende partij stelt in hoofdzaak dat verzoeker niet aantoont dat verwerende partij een substantiële 

of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorwaarde miskent en dat de Raad geen rekening 

mag houden met de door verzoeker bij het verzoekschrift aangebrachte nieuwe bewijsstukken, 

waaronder een arbeidsovereenkomst, doch enkel met de gegevens waarover de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het ogenblik van de gecontesteerde beslissing beschikte. 

Verzoeker wijst erop dat het aanbrengen van een nieuw stuk bij het verzoekschrift niet impliceert dat de 

Raad hier geen acht op mag slaan. Dit is mogelijk in twee gevallen, namelijk wanneer de administratieve 

overheid een beslissing neemt op eigen initiatief of wanneer de administratieve overheid weigert het 

voordeel te verlenen dat de verzoeker gevraagd heeft (zie o.a. RvV 17 februari 2011, nr. 56.201; RvV 7 

juli 2011, nr. 64.485; RvV 12 juli 2011, nr. 64.696). 

In casu heeft de administratieve overheid een beslissing op eigen initiatief genomen, m.a.w. zonder dat 

verzoeker hierom heeft gevraagd. 

Enerzijds zijn de arbeidsovereenkomst van verzoeker en de verklaring van de gedelegeerd bestuurder 

van zijn werkgever, Algi SA, een aanvulling op de reeds voorafgaand aan de gecontesteerde beslissing 

overgemaakte werkgeversattesten van Daoust Interim, nu verzoeker voor zijn huidige werkgever toen 

reeds deeltijds werkte, maar waarover verzoeker destijds nog niet beschikte zodat hij ze niet eerder aan 

verwerende partij kon overmaken. 

Anderzijds werd de beslissing van verwerende partij genomen op grond van het negatieve 

samenwoonstverslag d.d. 5 januari 2015 en de gegevens van het rijksregister, waaruit bleek dat 

verzoeker niet meer was ingeschreven op het referentieadres. In tegenstelling tot wat verwerende partij 

beweert, was zij aldus wel degelijk op de hoogte dat verzoeker samenwoonde met mevr. S.. 

Aangezien verwerende partij op eigen initiatief de beslissing tot beëindiging van het verblijf met bevel 

het grondgebied te verlaten nam, houdt haar onderzoeksplicht, als onderdeel van de 

zorgvuldigheidsplicht, tevens in dat zij nagaat of verzoeker niet onder één van de 

uitzonderingsbepalingen valt (zie RvV 11 mei 2010, nr. 43.220). Nu uit het administratief dossier, meer 

bepaald de rijksregistergegevens van verzoeker, duidelijk bleek dat verzoeker samenwoonde met mevr. 

S., kon verwerende partij vermoeden dat verzoeker in aanmerking zou komen voor de 

uitzonderingssituaties van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet, waarnaar zij in de bestreden 

beslissing bovendien expliciet verwijst! Onderzoek zou hebben aangetoond dat verzoeker samen met 

mevr. S. instaat voor de gewoonlijke kosten en lasten, zodat verzoeker wel degelijk in staat is om in zijn 

levensonderhoud te voorzien. Zodoende is verwerende partij tekortgeschoten in haar 

zorgvuldigheidsplicht.” 

 

3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

3.3. Artikel 42quater van de Vreemdelingenwet luidt onder meer 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  

(…) 

§ 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; 

(…) 

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 
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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(…).” 

 

3.4. Verzoekende partij betoogt dat zij voldoet aan de uitzonderingsbepaling van artikel 42quater, §4 

van de Vreemdelingenwet. Hierbij verwijst zij naar de bij het verzoekschrift gevoegde stukken, meer 

bepaalde de arbeidsovereenkomst tussen verzoeker en Algi SA, evenals de verklaring van de 

gedelegeerd bestuurder van Algi SA. 

 

Uit de aanvraag blijkt evenwel dat zij daarover geen gewag heeft gemaakt, zodat zij deze elementen 

niet voor de eerste keer kan inroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De Raad zou 

immers zijn bevoegdheid overschrijden indien hij rekening zou houden met elementen die niet aan de 

verwerende partij zouden worden voorgelegd. Voor de beoordeling van de wettigheid van een 

bestuurshandeling moet de Raad zich plaatsen op het ogenblik van het nemen van die 

bestuurshandeling, rekening houdend met de alsdan voorhanden zijnde feitelijke en juridische gegevens 

(RvS 26 maart 2013, nr. 222.999).  

 

De verzoekende partij stelt dat zij in casu wel degelijk gerechtigd is deze stuken neer te leggen, omdat 

zij zich bevindt in de situatie waar de verwerende partij op eigen initiatief de bestreden beslissing heeft 

genomen. Echter, uit het administratief dossier blijkt het volgende: 

 

Op 3 april 2015 werd de verzoekende partij in kennis gesteld van een brief van de verwerende partij met 

de volgende inhoud: 

 

“Geachte mijnheer, 

In het kader van het onderzoek van uw dossier over de eventuele intrekking van uw verblijfsrecht en 

overeenkomstig artikel 2quater, §1, alinea 3 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen dat het volgende bepaalt: 

‘Bij de beslissing o een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de duur van het verblijf van betrokken 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’, staat het u vrij om alle documenten die nuttig kunnen zijn voor uw dossier 

over te maken aan het gemeentebestuur van uw woonplaats. 

U dient deze documenten over te maken aan het gemeentebestuur van uw woonplaats, ten laatste 30 

dagen na de betekening van dit schrijven.” 

 

Op 11 juni 2015 richtte de verwerende partij opnieuw een brief aan de verzoekende partij, die luidt als 

volgt: 

 

Geachte 

Artikel 42quater, §4 van de wet van 15.12.1980 stelt: 

'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 artikelen 

375,398 tot 400,402,403 of 405, van het Strafwetboek; en voor zover betrokkenen aantonen werknemer 
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of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun familieleden 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'. 

Indien u van mening bent dat u aan één van deze uitzonderingsituaties voldoet. gelieve daar alle 

bewijzen van voor te leggen die u nuttig acht voor uw dossier. 

Gelieve deze documenten binnen de dertig dagen na de betekening van deze brief voor te leggen.” 

 

De verzoekende partij kan derhalve bezwaarlijk ontkennen dat zij op de hoogte was van het feit dat zij 

mogelijks zou worden geconfronteerd met een beëindiging van haar verblijfsrecht en een bevel om het 

grondgebied te verlaten, enerzijds, en bovendien werd zij door de verwerende partij in de gelegenheid 

gesteld om alle elementen waarop zij zich meende te kunnen steunen om te verhinderen dat dergelijke 

beslissingen zouden worden genomen, waarbij nog moet worden opgemerkt dat in de voormelde 

brieven duidelijk wordt aangegeven welke elementen van belang konden zijn, anderzijds. In die optiek 

kwam het haar toe om te gepasten tijde het nodige te doen om haar rechten te vrijwaren. Het 

voorleggen van documenten die dateren van nà de bestreden beslissing kunnen geen soelaas brengen 

nu de verwerende partij er geen rekening mee kon houden en, vooral, nu de verzoekende partij niet 

aantoont waarom zij deze stukken in de gegeven omstandigheden niet eerder zou hebben kunnen 

bemachtigen. Een loutere bewering dat zij pas later in het bezit werd gesteld van de documenten 

volstaat niet in het licht van de geschetste omstandigheden, die de verzoekende partij ertoe moeten 

hebben aangemaand alert te zijn en tijdig het nodige te doen. De rechtspraak waarnaar zij verwijst doet 

aan deze vaststellingen geen afbreuk.  

 

3.5. Verder voert de verzoekende partij aan dat de verwerende partij is tekortgeschoten in haar 

onderzoeksplicht, als onderdeel van de zorgvuldigheidsplicht. Zij betoogt dat uit de 

rijksregistergegevens duidelijk bleek dat zij samenwoonde met mevr. S(…) sinds 29 oktober 2014, dat 

zij samen instaan voor de kosten en de lasten en dat zij daardoor wel degelijk in haar levensonderhoud 

kon voorzien waardoor de verwerende partij kon vermoeden dat zij in aanmerking zou komen voor de 

uitzonderingssituaties van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat betrokkene en de referentiepersoon niet meer samenwonen op het 

gezamenlijke adres en dat betrokkene op 29 oktober 2014 werd ingeschreven op een ander adres. Dit 

werd afgeleid “Uit het negatieve samenwoonstverslag dd. 05.01.2015 en de gegevens van het 

rijksregister”. Waar de verzoekende partij de verwerende partij verwijt dat zij kon vermoeden dat zij in 

aanmerking zou komen voor de uitzonderingssituaties van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet, 

moet andermaal worden gewezen op de twee brieven die zij ontving vanwege de verwerende partij, 

luidens dewelke zij werd uitgenodigd om alle relevante elementen mee te delen, zo ook met betrekking 

tot de gezinssituatie. Op die manier heeft de verwerende partij dus wel degelijk een zorgvuldig 

onderzoek gevoerd voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissingen. Nu de verzoekende 

partij de verwerende partij nooit heeft laten weten dat zij een beschermenswaardige relatie had met een 

andere persoon dan de initiële referentiepersoon waardoor zij in haar levensonderhoud kan voorzien, 

niettegenstaande zij daartoe uitdrukkelijk in de gelegenheid werd gesteld, kwam het geenszins aan de 

verwerende partij toe om één en ander te “vermoeden”. De zorgvuldigheidsverplichting die rust op de 

bestuursoverheid geldt in het kader van een wederkerig bestuursrecht, immers evenzeer op de 

rechtsonderhorige (cf. RvS 28 april 2008, nr. 182.450, DE GRAEVE) en de verzoekende partij kan haar 

eigen in gebreke blijven niet zonder meer afwentelen op de verwerende partij.  

 

3.6. Derhalve kan het enig middel niet worden aangenomen. 

 

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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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

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 zesentwintig november tweeduizend vijftien 

door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


