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 nr. 159 728 van 12 januari 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 3 juni 2015 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 12 november 2013 tot beëindiging van het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

 

Gezien titel Ibis, 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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 oktober 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 november  

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. MARTENS en van advocaat I. 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker treedt op 13 juli 2011 te Marokko in het huwelijk met een Belgische onderdaan.  

 

1.2. Verzoeker dient op 13 september 2011 een aanvraag in tot afgifte van een visum type D teneinde 

zijn echtgenote in België te vervoegen. De afgifte van het visum wordt op 24 januari 2012 geweigerd. 

 

1.3. Verzoeker dient op 29 januari 2013 een nieuwe aanvraag in tot afgifte van een visum type D 

teneinde zijn echtgenote in België te vervoegen. Het gevraagde visum wordt op 25 maart 2013 

toegestaan.  
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1.4. Verzoeker komt op 17 mei 2013 België binnen en wordt op 3 juli 2013 in het bezit gesteld van de 

elektronische F-kaart. 

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 12 november 2013 de beslissing tot beëindiging van het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissingen, die 

verzoeker op 7 mei 2015 ter kennis worden gebracht, zijn gemotiveerd 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: 

Naam: [M.] 

Voorna(a)m(en): [M.] 

Nationaliteit: Marokko 

[...] 

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

Reden van de beslissing: 

Artikel 42quater §1, 4°: het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, 

wordt ontbonden of nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld 

in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer; 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat er geen gezamenlijke vestiging meer is tussen 

betrokkenen. Immers, betrokkene staat sinds 01.10.2013 ingeschreven in de [M....] te 1070 Anderlecht. 

De referentiepersoon in functie van wie verblijfsrecht werd verkregen staat sinds 30.10.2013 

ingeschreven in de [R...] te 1070 Anderlecht. Er is bijgevolg geen gezamenlijke vestiging meer tussen 

betrokkenen. 

Artikel 42quater, §1, laatste lid van de wet van 15.12.1980 stelt: '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'. 

Echter, gezien betrokkene pas sinds 17.05.2013 in België is ingeschreven en zich bijgevolg nog geen 

half jaar in het Rijk bevindt kan er onmogelijk sprake zijn van een dergelijke integratie waardoor een 

terugkeer naar het land van herkomst schadelijk zou zijn voor betrokkene. De leeftijd en 

gezondheidstoestand van betrokkene zijn evenmin een element waardoor de terugkeer naar het land 

van herkomst schadelijk zou zijn voor betrokkene. 

Bijgevolg wordt het recht op verblijf daarom ingetrokken en de F-kaart van betrokkene dient bijgevolg te 

worden ingetrokken. Aan de 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.” 

 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van artikel 42quater, § 1, laatste 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). 

 

Hij licht het middel als volgt toe: 

 

“De dienst vreemdelingenzaken verwijst in haar beslissing naar het te korte verblijf van verzoeker. De 

dienst vreemdelingenzaken acht hierbij dat de leeftijd en de gezondheidstoestand van betrokkene geen 

elementen zijn waardoor de terugkeer naar het land van herkomst schadelijk zou zijn. 

Artikel 42 quater, §1, laatste lid van de wet van 15 december 1980 stelt echter het volgende: "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 Rijd, 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." 

De dienst vreemdelingenzaken nam haar beslissing op 12 november 2015, en dit op eigen initiatief, 

m.a.w. zonder dat de verzoeker hierom heeft gevraagd. Om deze reden is het mogelijk voor verzoeker 

om nieuwe stukken toe te voegen aan diens dossier via dit verzoekschrift. De dienst vreemdelingen-
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zaken moet haar beslissing immers nemen op basis van de juiste feitelijke gegevens. In de praktijk hield 

de dienst vreemdelingenzaken echter onvoldoende rekening met zowel de gezondheidstoestand van 

verzoeker en diens gezins- en economische situatie. Gelieve hieronder een uiteenzetting te vinden van 

de feitelijke gegevens die de stelling van verzoeker ondersteunen. 

Ten eerste is de gezondheidstoestand van verzoeker niet zeer stabiel. Toen het eerste huwelijk van 

verzoeker stukliep, werd deze gehospitaliseerd gezien de persoonlijke problemen verzoekers mentale 

gezondheidstoestand verstoorden (zie stukken 5 en 8). 

Ten tweede is de gezinstoestand van verzoeker met mevrouw [H.] wel degelijk langdurig. Een gelukkig 

gezinsleven is bovendien zeer belangrijk voor verzoeker. Het huwelijk van verzoeker met mevrouw [H.] 

duurde bijna 3 jaar (van 8 juli 2011 tot 24 juni 2014). Hiervan was het koppel meer dan één jaar in 

België. Spijtig genoeg valt verzoeker dus net buiten toepassing van de letterlijke lezing van de criteria 

bepaald in artikel 42 quater § 4, 1° Wet Vreemdelingenrecht. Het huwelijk duurde immers 2 weken te 

kort om onder de criteria te vallen. Verzoeker wijst daarom op artikel 42 quater § 1 laatste lid wet 

vreemdelingenrecht, dat verwijst naar de gezinssituatie 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. 

Ten derde wijzigde de economische toestand van verzoeker. Verzoeker werkt immers sinds 16 

december 2013 als verkoper en verdient maandelijks ongeveer 777 euro (zie stuk 19). Verzoeker deed 

geen beroep op een leefloon (zie stuk 7). Verzoeker was in staat om te werken, ook tijdens zijn huwelijk, 

en dit ondanks de bijzondere schrijnende situatie waarin verzoeker soms verkeerde. Zoals hierboven 

reeds aangegeven leed verzoeker aan mentale gezondheidsproblemen. Het integreren in een nieuw 

land was een aanpassing voor verzoeker en diens huwelijk liep niet zoals verwacht. Mevrouw [H.] bleek 

vergroeid te zijn van haar echtgenoot, en verzoeker leed hier sterk onder. Meerdere verzoenings-

pogingen werden ondernomen door verzoeker, diens familie en diens vrienden om de relatie met 

mevrouw [H.] te verzoenen, maar bleken tevergeefs. Mevrouw [H.] weigerde zo blijkt op een gegeven 

ogenblik zelfs alle communicatie. Het gedrag van mevrouw [H.] had een grote impact op verzoeker 

waardoor deze het slachtoffer werd van psychologisch gewelddadige gedragingen. De impact van het 

gedrag van mevrouw [H.] ten aanzien van verzoeker was aanvankelijk moeilijk toe te geven door 

verzoeker, die als man in de Marokkaanse cultuur wordt verwacht het voortouw te nemen. Uiteindelijk 

zocht verzoeker echter hulp, en liet hij zich behandelen. 

Op dit ogenblik gaat het terug goed met verzoeker, die vol anticipatie is om zijn leven op te bouwen met 

zijn nieuwe levenspartner mevrouw [I. K.] en in dit kader zijn best doet om zich verder te integreren in 

België om voor voldoende bestaansmiddelen te voorzien voor zijn gezin.” 

 

2.2. Artikel 42quater, § 1 van de Vreemdelingenwet luidde ten tijde van het nemen van de bestreden 

beslissingen als volgt: 

 

“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.” 

 

Verzoeker betwist in casu op zich niet dat in zijn situatie met toepassing van artikel 42quater, § 1, eerste 

lid, 4° van de Vreemdelingenwet het verblijfsrecht kon worden beëindigd omdat er niet langer sprake 

was van een gezamenlijke vestiging. Wel betoogt hij dat verweerder bij het nemen van zijn beslissing 

onvoldoende rekening heeft gehouden met onder meer zijn onstabiele gezondheidstoestand. Hij brengt 

thans een medisch attest aan van 30 september 2013 waarin wordt gesteld dat hij regelmatig wordt 

opgevolgd door een arts voor een anxio-depressief syndroom als gevolg van zijn huwelijksproblemen en 
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stukken van een psychiatrische opname van 8 tot 31 januari 2014. Hij merkt in dit verband op dat 

aangezien verweerder op eigen initiatief overging tot het nemen van de bestreden beslissingen het voor 

hem mogelijk moet zijn om thans deze nieuwe stukken aan te brengen. 

 

De Raad merkt in dit verband op dat het toelaten dat stukken die voor het eerst bij het verzoekschrift 

worden gevoegd in de debatten worden betrokken, gerechtvaardigd is in twee gevallen. Het eerste 

betreft het geval waarin de administratieve overheid een administratieve rechtshandeling stelt op eigen 

initiatief m.a.w. zonder dat de verzoekende partij erom heeft gevraagd. Het tweede betreft het geval 

waarin de administratieve overheid weigert het voordeel te verlenen dat de verzoekende partij heeft 

gevraagd. In dit geval moet zij reeds in haar aanvraag uiteenzetten waarom zij meent aanspraak te 

kunnen maken op het gevraagde. Weliswaar kan de administratieve overheid overwegen haar de gunst 

te weigeren om redenen waarop de verzoekende partij onmogelijk kon anticiperen bij het indienen van 

haar aanvraag. In dat geval moet de administratieve overheid haar de gelegenheid geven haar 

standpunt kenbaar te maken nopens de feiten die aan die redenen ten grondslag liggen en nopens de 

appreciatie van die feiten (cf. ook in die zin: RvS 8 augustus 1997, nr. 67.691).  

 

In casu doet de eerste situatie zich voor, nu verweerder op eigen initiatief overging tot de beëindiging 

van het verblijfsrecht van verzoeker. De Raad stelt in dit verband vast dat uit de stukken van het 

administratief dossier niet blijkt dat het bestuur, voorafgaand aan het nemen van de bestreden 

beslissingen, verzoeker ervan in kennis stelde dat zijn verblijfsrecht mogelijk zou worden beëindigd of 

hem in de mogelijkheid stelde om in dit verband bepaalde relevante elementen of stukken voor te 

leggen die zich volgens hem tegen het nemen van de bestreden beslissingen konden verzetten.  

 

Er blijkt zo ook op geen enkele wijze dat het bestuur voorafgaand aan het nemen van de bestreden 

beslissingen verzoeker in de mogelijkheid stelde stukken betreffende zijn gezondheidstoestand voor te 

leggen die zich volgens hem konden verzetten tegen het nemen van de bestreden beslissingen. Artikel 

42quater, § 1, laatste lid van de Vreemdelingenwet legt het bestuur nochtans op rekening te houden met 

de gezondheidstoestand. Verweerder stelt in de bestreden weigeringsbeslissing weliswaar dat de 

gezondheidstoestand van verzoeker geen element betreft waardoor de terugkeer naar het land van 

herkomst schadelijk zou zijn voor verzoeker, doch er blijkt op geen enkele wijze dat verweerder zich 

informeerde over verzoekers gezondheidstoestand of dat hij hierbij verzoekers werkelijke gezondheids-

toestand als uitgangspunt heeft genomen. Er blijkt niet dat dit meer is dan een gissing van het bestuur. 

De Raad merkt in dit verband ook nog op dat voor zover er zich medische stukken van verzoeker in het 

administratief dossier bevinden, deze door verzoekers raadsman werden overgemaakt aan het bestuur 

nadat de bestreden beslissingen reeds waren genomen. 

 

Niettegenstaande de Raad in het kader van huidige procedure niet vermag rekening te houden met de 

psychiatrische opname van verzoeker – nu deze dateert van na het nemen van de bestreden 

beslissingen – blijkt uit de thans voorgelegde stukken wel dat verzoeker ten tijde van het nemen van 

deze beslissingen regelmatig werd opgevolgd voor psychische problemen. Verzoeker geeft correct aan 

dat niet blijkt dat deze gezondheidsproblemen in rekening werden gebracht.  

 

Nu artikel 42quater, § 1, laatste lid van de Vreemdelingenwet het bestuur oplegt rekening te houden met 

onder meer de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling en verweerder naliet zich in dit 

verband te informeren omtrent de werkelijke gezondheidstoestand van verzoeker of deze minstens de 

mogelijkheid te bieden dienaangaande stukken voor te leggen en thans vaststaat dat verzoeker wel 

degelijk kampte met psychische problemen die evenwel niet in rekening werden gebracht, kan 

verzoeker worden gevolgd waar hij aanvoert dat verweerder is tekortgekomen in het hem bij artikel 

42quater, § 1, laatste lid van de Vreemdelingenwet opgelegde onderzoek of er elementen zoals daarin 

opgesomd voorhanden zijn die dienen te worden afgewogen tegen de beëindiging van het verblijfsrecht.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beëindigingsbeslissing.  

 

Nu verzoeker als gevolg van de nietigverklaring van de beslissing waarbij zijn recht op verblijf van meer 

dan drie maanden wordt beëindigd, terugvalt op de situatie waarin hij opnieuw gerechtigd is op een 

verblijf van meer dan drie maanden in België, vereist een goede rechtsbedeling dat ook het bevel om 

het grondgebied te verlaten uit het rechtsverkeer wordt gehaald door een nietigverklaring ervan. 

 

 

3. Korte debatten 
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Verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

4. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 12 november 2013 tot beëindiging van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf januari tweeduizend zestien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


