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 nr. 168 141 van 24 mei 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 26 maart 2015 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 februari 2015 tot 

beëindiging van het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 21). De bestreden beslissingen werden aan verzoekster ter kennis gebracht op 27 

februari 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 juni 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 juli 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JEENINGA, die loco advocaat J. DE LIEN verschijnt voor de 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn en geboren te zijn op […1979]. 

 

Op 18 februari 2010 diende verzoekster een eerste aanvraag van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de unie in als partner in een duurzame relatie met de heer P. A. van Belgische 

nationaliteit, geboren op […] 1949. 

 

Op 19 maart 2010 ondertekende verzoekster een verklaring van wettelijke samenwoning met de heer P. 

A. 
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Op 24 augustus 2010 nam de gemachtigde de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Op 24 augustus 2010, diezelfde dag, diende verzoekster opnieuw een aanvraag in van de verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie in (bijlage 19ter) als partner in een duurzame relatie met 

dezelfde heer P.A. 

 

Vervolgens werd verzoekster in het bezit gesteld van een F-kaart, geldig tot 23 november 2015. 

 

Op 13 juni 2011 werd door de heer P. een schrijven gericht aan de vrederechter met het verzoek om 

tussenkomst van de vrederechter via minnelijke schikking gezien het niet goed ging in de relatie.  

 

Op 27 juli 2012 werd de wettelijke samenwoning bij eenzijdige verklaring door de heer P.A. te Leuven 

beëindigd.  

 

Na een tweede negatieve samenwoonstcontrole op 18 augustus 2012 en een socio-economisch 

onderzoek, werd het voorstel gedaan tot intrekking van de F-kaart en een afgifte van een bijlage 21, 

doch het blijkt niet uit het dossier dat deze bijlage 21 en dit schrijven in het kader van het socio-

economisch onderzoek werden ter kennis gebracht aan verzoekster. Verzoekster en de heer P. 

woonden twee jaar en 4 maanden wettelijk samen. 

 

Op 11 december 2012 deelde verzoekster mee dat zij sedert 2004 in België verblijft, dat ze sociaal en 

cultureel geïntegreerd is en dat haar economische situatie haar toelaat om voor zichzelf in te staan. 

Vervolgens gaf zij aan geen bindingen meer te hebben met haar land van oorsprong. 

 

Op 4 augustus 2014 ontving de ambtenaar van de burgerlijke stand een geschrift houdende de 

verklaring van wettelijke samenwoning van verzoekster en de heer A. B. E., van Nigeriaanse 

nationaliteit en geboren op […1978]. 

 

Per schrijven van 8 oktober 2014 werd verzoekster meegedeeld dat zij, in het kader van het onderzoek 

over de eventuele intrekking van haar verblijfsrecht, alle documenten kan overmaken die nuttig kunnen 

zijn voor haar dossier, in de zin van artikel 42quater, § 1, alinea 3 van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 6 november 2014 deelde de raadsman van verzoekster mee dat verzoekster zich in de uitzondering 

zou bevinden zoals voorzien in artikel 42quater, § 4 van de Vreemdelingenwet, daar zij meer dan drie 

jaar zou hebben samengewoond. Zij stelt eveneens een arbeidsovereenkomst te hebben voor 

onbepaalde tijd, waardoor zij zou beschikken over voldoende bestaansmiddelen en dat ze attesten van 

inburgering en certificaten van de Nederlandse taal kan bijvoegen. Ze legt eveneens een bewijs voor 

van een ziektekostenverzekering en van het feit dat ze niet arbeidsongeschikt is. 

 

Op 29 december 2014 nam de ambtenaar van de burgerlijke stand van Leuven de beslissing tot 

weigering van de melding van de wettelijke samenwoning aangaande verzoekster en de heer A. B. E. 

 

Op 19 februari 2015 werd de beslissing genomen 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 thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering 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: 

Betrokkene sloot een wettelijke samenwoonst af op 19.03.2010 en bekwam de F-kaart op 9.12.2010, na 

een succesvolle aanvraag van 24.08.2010. Op 13.06.2011 verzocht de Belgische partner reeds om een 

bemiddeling via de vrederechter omdat het niet goed ging in de relatie (zie administratief dossier). Op 
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27.07.2012 werd de wettelijke samenwoonst uiteindelijk eenzijdig stopgezet. Het verslag samenwoonst 

dd 18.08.2012 bevestigde dat het koppel uit elkaar is. Overeenkomstig art. 42quater, §1, 4° van de wet 

van 15.12.1980 kan daarom het verblijfsrecht van betrokkene beëindigd worden. 

Om overeenkomstig dit wetsartikel een rechtmatig einde te kunnen stellen aan het verblijf van 

betrokkene werd zij op 05.11.2012 verzocht haar individuele situatie toe te lichten zodat kon getoetst 

worden of zij eventueel toch het verblijfsrecht verder kon uitoefenen. Daarop bracht betrokkene enkele 

bewijsdocumenten binnen. Er werd geoordeeld dat het verblijfsrecht niet meer kon worden ingetrokken 

omdat de referentieperiode binnen dewelke dit mogelijk zou geweest zijn, verstreken was. Echter, bij 

nader inzien bedraagt de referentieperiode om het verblijfsrecht van deze persoon op de volgen, wel 

degelijk vijf jaar, gezien de aanvankelijke aanvraag tot verblijf van 18.02.2010 niet tot het verblijfsrecht 

heeft geleid. 

Om met kennis van zaken alsnog een beslissing te kunnen nemen werd betrokkene op 8.10.2014 een 

tweede keer verzocht haar concrete situatie toe te lichten om na te gaan of betrokkene op één of andere 

manier aan de uitzonderingsgronden voldoet om het verblijfsrecht te kunnen verder zetten. Daarop 

werden op 13.11.2014 de volgende bewijsdocumenten overgemaakt: een brief van de raadsman, een 

arbeidsovereenkomst dienstencheques met ingang van 25.04.2011 met loonfiches van januari 2013 tot 

oktober 2014, een tewerkstellingsattest met het huidige aantal uren dat betrokkene wekelijks presteert, 

een attest van het ocmw, een attest van de CM, een bewijs van aansluiting bij de cm, een attest van 

inburgering dd. 11.10.2010 en drie deelcertificaten van Nederlandse les. 

Vooreerst wat betreft de uitzonderingsgrond art. 42 quater, §4, eerste lid, 1° waarvan de raadsman van 

mevrouw meent dat zij daar toepassing kan van genieten. Gezien de wettelijke samenwoonst met de 

Belgische partner slechts heeft stand gehouden van 19.03.2010 tot 27.07.2012, kan niet gesteld worden 

dat deze wettelijke samenwoonst 3 jaar heeft stand gehouden. Enig verblijf bij die mijnheer voorafgaand 

aan de wettelijke samenwoonst doet in deze niet ter zake. 

Verder dient getoetst te worden of betrokkene overeenkomstig art. 42quater, §1, tweede lid om 

humanitaire redenen het verblijfsrecht kan behouden. Wat betreft de duur van het verblijf van 

betrokkene in België. Zij verklaarde sinds 2005 in België te verblijven (zie abc), echter haar paspoort 

werd afgeleverd te Benin City op 23.10.2009, vandaar dat geen geloof kan worden gehecht aan deze 

verklaringen. De eerste aanmelding van betrokkene overeenkomstig het administratief dossier was op 

19.03.2010. Gezien betrokkene toen reeds 30 jaar oud was, mag worden aangenomen dat die bijna vijf 

jaar in België, niet in verhouding staan tot de 30 jaar in eigen land en zij dus nog voldoende jong is, 

voldoende verbondenheid voelt met het land van herkomst en nog niet te lang in België woont waardoor 

een beëindiging van het verblijfsrecht niet humaan zou zijn. Betrokkene deelde niets mee betreffende 

haar medische toestand, waardoor wordt aangenomen dat er op dat vlak geen bezwaren zijn. Wat 

betreft mevrouw haar gezinssituatie, haar relatie met de Belg is afgesprongen. Overeenkomstig verdere 

gegevens in het dossier heeft zij nadien nog wel eens een andere relatie aangeknoopt. De laatste 

wettelijke samenwoonst die zij met een persoon die houder is van het verblijfsrecht wenste af te sluiten, 

werd echter niet geregistreerd. Betrokkene het verblijfsrecht laten behouden om een (vermeende) relatie 

te kunnen verderzetten met een persoon met slechts een voorlopig verblijfsrecht, is niet redelijk. Wat 

betreft haar sociale, culturele en economische integratie kan inderdaad, aan de hand van de 

voorgelegde stukken, worden vastgesteld dat betrokkene zich heeft ingezet om de taal te leren en te 

werken. Van een uitzonderlijke graad van integratie getuigt dit echter niet. Indien de wetgever (in deze 

Europa, die ten grondslag ligt aan de uitzonderingen zoals opgesomd in art. 42 quater, §4 van de wet 

van 15.12.1980 dmv de richtlijn 2003/38) vond dat tewerkstelling volstond als reden om het verblijfsrecht 

verder te zetten, ondanks de beëindigde gezinshereniging, zou de voorwaarde dat er minstens 3 jaar 

wettelijke samenwoonst moet geweest zijn, niet zijn opgenomen. Uit het geheel van de voorgelegde 

stavingsdocumenten blijkt niet dat betrokkene het verblijfsrecht kan behouden of een beëindiging van 

het verblijfsrecht om humanitaire redenen onwenselijk is. 

 

Gezien nergens uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene houder zou zijn van het verblijfsrecht 

overeenkomstig een andere rechtsgrond, noch dat zij een aanvraag lopende heeft om overeenkomstig 

een andere rechtsgrond het verblijf te genieten, wordt overeenkomstig art. 54 van het KB van 8.10.1981 

een bevel van 30 dagen van toepassing geacht.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In haar eerste middel gericht tegen de beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf, voert 

verzoekster de schending aan van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet, van de 

motiveringsverplichting zoals neergelegd in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van de 

materiële motiveringsplicht. 
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Zij licht haar eerste middel toe als volgt: 

 

“Artikel 42quater §4 lid 1 Vw als volgt luidt: “[…]”. 

 

Deze motivering is onjuist verzoekster zal achtereenvolgens de samenwoonst, de periode waarin zijn in 

het Rijk verbleef en tenslotte haar tewerkstelling bespreken. 

1. Wat betreft de samenwoonst 

De bestreden beslissing wijst toepassing van bovenstaand artikel van de hand en motiveert als volgt 

(eigen onderlijning): 

“Vooreerst wat betreft de uitzonderingsgrond art. 42 quater, §4, eerste lid, 1° waarvan de raadsman van 

mevrouw meent dat zij daar toepassing van kan genieten. Gezien de wettelijke samenwoonst met de 

Belgische partner slechts heeft stand gehouden van 19.03.2010 tot 27.07.2012, kan niet gesteld worden 

dat deze wettelijke samenwoonst 3 jaar stand heeft gehouden. Enig verblijf bij die mijnheer voorafgaand 

aan de wettelijke samenwoonst doet in deze niet ter zake”. 

In tegenstelling tot hetgeen gedaagde beweert speelt het verblijf voorafgaand aan de wettelijke 

samenwoonst wél mee bij de beoordeling van de duur van de gezamenlijke vestiging. 

Verzoekster verwijst naar een arrest van uw Raad nr. 61.652 van 17.05.2011 waarin wordt gesteld dat 

(eigen onderlijning): 

“Artikel 42quater, §4 van de vreemdelingenwet lijkt door het gebruik van het woord “of” inderdaad aan te 

geven dat wanneer de begunstigde van een verblijfsrecht zich in één van de drie gevallen bevindt, er 

geen einde kan worden gesteld aan zijn verblijfsrecht. In tegenstelling tot §1 van voormeld artikel wordt 

niet gepreciseerd dat de termijn van drie jaar berekend dient te worden vanaf het verblijf in de 

hoedanigheid van de burger van de Unie. De enige voorwaarde is dat de gezamenlijke vestiging ten 

minste drie jaar heeft geduurd waarvan ten minste één jaar in het Rijk. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat verzoeker ruimschoots aan deze voorwaarde voldoet. Zijn ex-echtgenote 

verklaarde in een brief van 28 oktober 2006, welke terug te vinden is in het administratief dossier dat zij 

vier jaar heeft samengewoond met verzoeker in Kathmandu, Nepal. (…) Het is niet duidelijk sinds 

wanneer verzoeker niet meer bij zij ex-echtgenote verblijft doch uit voormelde gegevens blijkt voldoende 

dat de gezamenlijke vestiging meer dan 3 jaar heeft geduurd waarvan minstens 1 jaar in het Rijk. Aldus 

lijkt artikel 42quater, §4, 1° van de vreemdelingenwet te zijn geschonden”. 

De wet vereist dus niet dat de wettelijke samenwoonst 3 jaar heeft geduurd; de periode voorafgaand 

aan de wettelijke samenwoonst mag wel degelijk meegenomen worden in de berekening van de duur 

van de „gezamenlijke vestiging‟ . 

In casu is bij de duur van de berekening van de periode van „gezamenlijk vestiging‟  de tijd dat 

verzoekster en haar partner wél samenwoonden maar die nog niet officieel geregistreerd stond, niet 

meegenomen in de overweging. 

Dat dit duidelijk blijkt uit de bewoordingen in de bestreden beslissing: “Enig verblijf bij die mijnheer 

voorafgaand aan de wettelijke samenwoonst doet in deze niet ter zake”. 

Het buiten beschouwing laten van de periode voorafgaand aan de wettelijke samenwoonst is strijdig met 

artikel 42quater, §4, 1° Vw. De materiele motiveringsplicht is derhalve geschonden en de bestreden 

beslissing dient te worden vernietigd. 

Wat betreft het verblijf in het Rijk: 

Geheel ten onrechte stelt gedaagde dat verzoekster niet vanaf 2005 in het Rijk verblijft. Ze stelt dat 

zulks kan afgeleid worden uit het feit dat het paspoort van verzoekster zou zijn afgeleverd in Benin City. 

Niets i minder waar het paspoort van verzoekster werd afgeleverd door de Nigeriaanse Ambassade In 

Brussel. Dat gedaagde haar bewering steunt op een foutief feitelijk gegeven zodat ook de ganse 

motivering welke volgt op deze foutieve vaststelling geen stand kan houden. 

Wat betreft haar integratie: 

Gedaagde stelt dat verzoekster wel wat gewerkt heeft en inderdaad de Nederlandse taal heeft geleerd. 

Gedaagde vermeldt evenwel niet dat verzoekster bijna onmiddellijk na het verkrijgen van haar kaart aan 

de slag is gegaan en bijna onafgebroken gewerkt heeft in moeilijke omstandigheden te weten een zware 

economische crisis die de zwaksten het eerste treft. 

Bijkomend en niet in et minst wenst verzoekster ook te vermelden dat haar integratie en meer bepaald 

haar werk geleid heeft tot de breuk met haar eerste partner. Immers in eerste instantie was hij niet 

gelukkig met het belastingregime waaraan hij onderworpen werd en in tweede instantie verloor hij zijn 

job waardoor hij terugviel op werkloosheidsuitkeringen. Deze uitkering was aanzienlijk minder dan 

wanneer verzoekster niet zou werken. Dat deze in essentie financiële kwestie de aanleiding was van 

ruzie in het koppel. 
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Dat dus ondanks de economische crisis, ondanks tegenwerking van haar toenmalige partner en 

ondanks het feit dat verzoekster quasi ongeschoold is, heeft zij doorgezet en een eigen leven 

opgebouwd. 

Dat het kennelijk onredelijk is te stellen dat er geen sprake is van een uitzonderlijke integratie. 

Wat betreft haar nieuwe partner: 

Dat de beslissing van de Stad Leuven genomen werd voor de bestreden beslissing maar reeds stelt dat 

de verklaring van wettelijke samenwoonst enkele en alleen werd afgelegd ten voordele van verzoekster 

daar zij “waarschijnlijk” haar recht op verblijf zal verliezen. 

Het is dan ook kras te moeten vaststellen dat net deze beslissing gebruikt wordt ter staving van de 

intrekking van de beslissing. Dit is niet meer of minder dan een cirkelredenering die geen steek houdt. 

De ene beslissing verwijst naar de andere die dan op haar beurt verwijst naar de eerste. 

Tenslotte en niet in het minst dient te worden vermeld dat de beslissing van de Stad Leuven het 

voorwerp uitmaakt van een beroep bij de Familierechtbank en gepleit zal worden op 12 juni ek. 

Dat in het geheel gezien gedaagde van verzoekster het beeld van een gewiekste oplichtster wil 

ophangen terwijl de objectieve feiten het tegendeel aantonen. 

Dat de motivering faalt daar ze deels gebaseerd is op foutieve vaststellingen en kennelijk onredelijke 

overwegingen. 

Dat de beslissing dient te worden vernietigd.” 

 

De in het artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet neergelegde 

uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat kan worden 

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

artikelen verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een ‘afdoende’ wijze. 

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, nr. 

159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 

172.777). 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing 

is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel, artikel 42quater, §§ 1 en 4 van de Vreemdelingenwet en het feit dat aanvankelijk 

verkeerdelijk werd gedacht dat het verblijfsrecht niet meer kon ingetrokken worden, doch dat het 

verblijfsrecht niet gevolgd is uit de aanvankelijke aanvraag van 18 februari 2010, maar wel uit een 

aanvraag van latere datum. De gemachtigde verwijst naar zijn schrijven aan verzoekster teneinde haar 

de mogelijkheid te geven haar concrete situatie toe te lichten en geeft een antwoord op de in dit 

schrijven aangehaalde elementen aangaande de duur van de samenwoning en de elementen van 

integratie. De gemachtigde motiveert eveneens aangaande de duur van haar verblijf in het Rijk, haar 

medische toestand en het feit dat verzoekster ondertussen een andere wettelijke samenwoning heeft 

afgesloten met iemand met een voorlopig verblijfsrecht, maar dat deze verklaring van wettelijke 

samenwoning nog niet werd geregistreerd. 

 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing die een einde stelt 

aan het verblijfsrecht is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor 

uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Een schending van artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aangenomen. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om 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 haar 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Het onderzoek naar de materiële motiveringsplicht gebeurt in het licht van de toepasselijke 

wetsbepaling, met name in het licht van artikel 42quater, §§ 1 en 4 van de Vreemdelingenwet waarvan 

verzoekster eveneens de schending aanvoert.  
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Paragraaf 1 luidt 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° […] 

2° […] 

3° […] 

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°: […]” 

 

Paragraaf 4 luidt als volgt: 

 

“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”. 

 

Verzoekster voert aan dat de gemachtigde ten onrechte in het kader van deze bepaling niet heeft willen 

rekening houden met het verblijf bij haar ex-partner voorafgaand aan de wettelijke samenwoning nu hij 

principieel heeft gesteld: “enig verblijf bij die mijnheer voorafgaand aan de wettelijke samenwoonst doet 

in deze niet ter zake”. Verzoekster is van mening dat de wet niet vereist dat de wettelijke samenwoning 

3 jaar heeft geduurd, omdat ook de duur van de “gezamenlijke vestiging” in de voorafgaande tijd dat 

verzoekster en haar ex-partner wel samenwoonden maar nog niet onder een officieel geregistreerd 

partnerschap stonden, moet meegenomen worden in de duur van de berekening van de termijn van drie 

jaar.  

 

Deze redenering kan niet gevolgd worden. In casu was er sprake van een aanvraag van de 

verblijfskaart van een familielid die geen onderdaan is van de Unie met een Belgische partner op grond 

van een wettelijke samenwoning of geregistreerd partnerschap in toepassing van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet. De aanvraag steunde uitdrukkelijk op het geregistreerd partnerschap.  

 

Zoals blijkt uit de artikelen 40ter iuncto 40bis van de Vreemdelingenwet is gezinshereniging met een 

Belg mogelijk met 1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap is 

gesloten dat beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België,  

of met 2° de partner met wie een geregistreerd partnerschap werd gesloten of met 3° bloedverwanten 

met name de descendenten en vader of moeder van een minderjarige Belg.   

 

Artikel 42quater, § 1, 4° van de Vreemdelingenwet geeft de mogelijkheid aan de gemachtigde het 

verblijfsrecht te beëindigen op drie afzonderlijk corresponderende beëindigingsgronden, als 1° het 

huwelijk met de burger van de Unie wordt ontbonden of nietig verklaard, of als 2° het geregistreerd 

partnerschap dat werd aangegaan wordt beëindigd of als 3° er geen gezamenlijke vestiging meer is. 

 

De uitzonderingsbepaling zoals voorzien in artikel 42quater, § 4, 1° van de Vreemdelingenwet moet, 

gezien het voorgaande, dan ook gelezen worden als een getrapte bepaling waarbij de drie 

uitzonderingsgronden op hun beurt telkens corresponderen met de relevante van de drie 

beëindigingsgronden. 

 

In casu werd het verblijf beëindigd op grond van het einde van het geregistreerd partnerschap, de 

uitzonderingsgrond die hiermee volgens paragraaf 4 van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet 

correspondeert, is de situatie waarin het geregistreerd partnerschap bij de beëindiging van dit 

partnerschap minstens drie jaar heeft geduurd waarvan minstens een jaar in het Rijk en voor zover 

verzoekster voldoet aan de vereisten van het bepaalde in paragraaf 4 laatste lid. Uit deze bepaling blijkt 

niet dat de duur van een geregistreerd partnerschap dat minder dan drie jaar heeft geduurd, zoals in 

casu onbetwist, toch zou kunnen gecumuleerd worden met een termijn van feitelijk samenwonen of 

gezamenlijke vestiging voorafgaandelijk aan het geregistreerd partnerschap teneinde toch van de 

uitzonderingsbepaling te kunnen genieten, zoals verzoekster beoogt. Bijkomend kan aangestipt worden 
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dat de aanhef van artikel 42quater, § 4 immers luidt “onder voorbehoud van het bepaalde in §5 is het in 

§1, eerste lid, 4° bedoelde “geval” niet van toepassing: […]”, waarbij de term “geval” in het enkelvoud 

wordt gebruikt, hetgeen eveneens een indicatie is dat elke afzonderlijke beëindigingsgrond met zijn 

corresponderende uitzondering moet toegepast worden. 

 

Ten overvloede weze nog opgemerkt dat ook al betreft het in casu een zuiver interne situatie, nu niet 

blijkt dat de Belgische referentiepersoon gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer noch dat de 

beslissing een aan zijn unieburgerschap verbonden recht zou tekort doen, artikel 42quater, §§ 1 en 4 

van de Vreemdelingenwet een omzetting zijn van artikel 13, §2 van de Richtlijn 2004/38/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op 

het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 

Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 

72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna 

verkort de Burgerschapsrichtlijn). 

 

Deze bepaling luidt als volgt:  

 

2. Onverminderd het bepaalde in de tweede alinea, leiden scheiding, ontbinding of nietigverklaring van 

het huwelijk of beëindiging van geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), niet 

tot verlies van het verblijfsrecht van de familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten: 

a) indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), bij de 

aanvang van de gerechtelijke procedure tot scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of 

bij de beëindiging van het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), ten 

minste drie jaar heeft geduurd, waarvan één jaar in het gastland, of 

b) indien het ouderlijk gezag over de kinderen […], of 

c) indien bijzonder schrijnende situaties zulks rechtvaardigen, […], of  

d) indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, […]. 

Alvorens het duurzame verblijfsrecht te verwerven, blijft hun recht van verblijf onderworpen aan de 

voorwaarde dat is aangetoond dat zij werknemer of zelfstandige zijn, of voor zichzelf en hun 

familieleden over toereikende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf 

ten laste komen van de socialebijstandsregeling van het gastland, dat zij een ziektekostenverzekering 

voor alle risico's in het gastland hebben afgesloten, of dat zij lid zijn van de reeds in het gastland 

gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet. De „toereikende 

bestaansmiddelen” zijn omschreven in artikel 8, lid 4. Deze familieleden behouden hun verblijfsrecht op 

uitsluitend persoonlijke basis.” 

 

Deze bepaling biedt geen enkele steun voor een interpretatie die ertoe zou leiden dat met een 

gezamenlijke vestiging voorafgaandelijk aan het begin van het geregistreerd partnerschap moet 

rekening gehouden worden, voor de berekening van de termijn van drie jaar in geval van beëindiging 

van het geregistreerd partnerschap.  

 

Bij de omzetting van deze bepaling zou de Belgische wetgever evenwel gunstigere bepalingen hebben 

kunnen voor ogen houden. Artikel 13 §2 van de Burgerschapsrichtlijn werd bij wet van 25 april 2007, 

zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007, omgezet in artikel 42quater, §§ 1 en 4 

van de Vreemdelingenwet. Uit de parlementaire voorbereidingen (Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 51 - 

2845/001, MvT, 54 en 55) blijkt niet dat de Belgische wetgever voor ogen hield dat de 

uitzonderingsbepaling, zoals vervat in artikel 42quater, §4 van de Vreemdelingenwet, die normaliter 

restrictief dient te worden geïnterpreteerd, juist gunstiger moet worden geïnterpreteerd dan de regeling 

die geldt voor unieburgers. 

 

Waar verzoeker verwijst naar een arrest van de Raad, kan enkel worden opgemerkt dat een 

continentale rechtstraditie geen precedentenwerking kent. 

 

Noch een schending van de materiële motiveringsplicht, noch van artikel 42quater, §4, 1° van de 

Vreemdelingenwet kan worden aangenomen. 

 

Verder houdt verzoekster eraan vast dat zij wel degelijk sedert 2005 in het Rijk verblijft en dat haar 

paspoort niet is afgeleverd in Benin City (Nigeria) in 2009, maar wel op de Nigeriaanse ambassade in 

Brussel. Nu de gemachtigde zich op dit foutief feitelijk gegeven zou gestoeld hebben, zou de gehele 

motivering geen stand kunnen houden. 
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De Raad stelt vast dat de gemachtigde in het kader van het socio-economisch onderzoek, zoals vereist 

door artikel 41quater, § 1, laatste lid van de Vreemdelingenwet, inderdaad moet rekening houden met 

de duur van het verblijf in het Rijk. De gemachtigde heeft met verwijzing naar het inlichtingenblad A en B 

van 19 maart 2010 en opgesteld door de stad Leuven, dat zich in het administratief dossier bevindt, 

gesteld dat de afleveringsplaats van het paspoort Benin City was op 23 oktober 2009, dermate dat de 

gemachtigde geen geloof hecht aan het verblijf in het Rijk sedert 2005. Verzoekster meent met 

verwijzing naar haar paspoort te kunnen aantonen dat de afleveringsplaats de Nigeriaanse ambassade 

is te Brussel, doch dit blijkt geenszins uit de kopie van het paspoort, zoals het zich in het administratief 

dossier bevindt. Er bevindt zich namelijk maar 1 pagina van het paspoort in het administratief dossier, 

en daarop staat de plaats van uitreiken van het paspoort niet vermeld. 

 

Bijgevolg kan hieruit geenszins afgeleid worden dat de beoordeling van de gemachtigde aangaande de 

duur van het verblijf in het Rijk gestoeld is op een foutieve vaststelling. 

 

Verzoekster meent dat de gemachtigde in casu op kennelijk onredelijke wijze van oordeel is dat er geen 

sprake is van een uitzonderlijke integratie, ondanks het feit dat verzoekster Nederlands heeft geleerd en 

werkt. Ze tracht het uitzonderlijk karakter van haar integratie aan te tonen door te wijzen op het feit dat 

haar integratie en werk juist hebben geleid tot de breuk met haar eerste partner, nu hij niet gelukkig zou 

geweest zijn met het belastingregime waaraan hij was onderworpen en het feit dat hij een 

werkloosheidsuitkering ontving die lager lag dan indien verzoekster niet zou werken. De Raad merkt hier 

vooreerst op dat dienaangaande de gemachtigde over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt en 

dat de Raad zich in deze niet in de plaats kan stellen van de gemachtigde. De Raad stelt vast dat de 

gemachtigde niet heeft ontkend dat verzoekster de taal kent en werkt, doch dat dit niet volstaat om van 

een uitzonderlijke integratie te spreken dermate dat moet afgezien worden van de beëindiging van het 

verblijfsrecht om humanitaire redenen. Bovendien is geenszins aangetoond dat haar werkt juist 

aanleiding heeft gegeven tot de breuk tussen de partners. Uit het administratief dossier lijken, althans 

volgens de brieven van de heer P.A. van 13 juni 2011 en 29 november 2011 gericht aan de 

vrederechter, geheel andere elementen aan de basis van de breuk te liggen tussen de partners nu naar 

zijn verklaring verzoekster sedert het verkrijgen van haar verblijfskaart en werkvergunning systematisch 

in de weekends elders op een voor hem onbekende locatie verbleef, ondanks haar werk evenveel 

bijdroeg aan de gezamenlijke kosten als voorheen, verzoekster haar partner uitschold en zich veeleer 

als een huurster dan als een partner gedroeg. Verzoekster brengt geen elementen aan die haar 

verklaringen dat haar financieel voordelige situatie juist aan de basis lag van de breuk, ondersteunen. 

De Raad meent dan ook dat op grond van de aangehaalde argumenten niet kan worden vastgesteld dat 

de gemachtigde op kennelijk onredelijk wijze oordeelde dat de integratie niet dermate sterk was dat het 

verblijfsrecht beëindigen om humanitaire redenen onredelijk zou zijn.  

 

Wat betreft de nieuwe partner van verzoekster, meent zij dat de gemachtigde ten onrechte heeft 

verwezen naar de beslissing van de stad Leuven van 29 december 2014 tot weigering van melding van 

de wettelijke samenwoning. Enerzijds meent zij een cirkelredenering te ontwaren, doordat de ambtenaar 

van de stad Leuven eerst heeft gesteld dat zij waarschijnlijk haar recht op verblijf zal verliezen, om 

vervolgens vast te stellen dat de bestreden intrekking van verblijf eveneens naar deze beslissing van de 

ambtenaar verwijst. Anderzijds meent verzoekster dat het voorbarig is zich te steunen op die 

registratieweigering, nu zij tegen deze beslissing in beroep is gegaan bij de familierechtbank. 

 

De Raad merkt vooreerst op dat de gemachtigde er hoe dan ook toe gehouden is in het kader van het 

socio-economisch onderzoek, gestoeld op artikel 42quater, § 1, laatste lid van de Vreemdelingenwet, 

rekening te houden met de gezinssituatie in het Rijk. Bijgevolg is het geheel logisch dat hij nader heeft 

onderzocht hoe de gezinssituatie van verzoekster precies voorligt en kon hij tot de vaststelling komen 

dat verzoekster weliswaar een nieuwe wettelijke samenwoning heeft afgesloten, maar dat de ambtenaar 

van de burgerlijke stand in Leuven de registratie in het bevolkingsregister heeft geweigerd. Het feit dat 

de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand de verblijfshistoriek van verzoekster schetst en 

hierbij gewag maakt van het feit dat er een eventuele intrekking van verblijf van verzoekster zal volgen 

nu er op dat ogenblik een socio-economisch onderzoek liep op grond van artikel 42quater, en bijgevolg 

de kans bestaat dat de nieuwe wettelijke samenwoning het verblijfsrecht voor verzoekster opent, is een 

eenvoudige feitelijke vaststelling, die de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft gemaakt. Uit het feit 

dat de gemachtigde teneinde de gezinssituatie te onderzoeken, vervolgens op zijn beurt niet meer dan 

vaststelt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de melding van de nieuwe wettelijke samenwoning 

heeft geweigerd, en er dus bijgevolg enkel sprake is van een vermeende relatie met een voorlopig 

verblijfsrecht, blijkt geen cirkelredenering, noch een foutieve of kennelijk onredelijke overweging in het 

kader van het socio-economisch onderzoek. Het feit dat een beroep hangende is bij de familierechtbank 
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doet op zich evenmin afbreuk aan de vaststelling van de gemachtigde dat op het ogenblik van de 

bestreden beslissing enkel een niet-geregistreerde wettelijke samenwoning voorlag met een nieuwe 

partner. De gemachtigde is er immers niet toe gehouden de uitspraak in deze zaak van de 

familierechtbank af te wachten en de Raad is er in het kader van zijn annulatiebevoegdheid toe 

gehouden een ex tunc-benadering te hanteren.  

 

De Raad stelt niet vast dat de gemachtigde is uitgegaan van onjuiste feitelijke gegevens, of van een 

incorrecte beoordeling of dat hij in onredelijkheid tot zijn besluit is gekomen. De aangevoerde schending 

van de materiële motiveringsplicht wordt niet aangenomen. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

In haar tweede middel gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten, voert verzoekster de 

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

bestuurshandelingen en van de artikelen 7 en 8 van de Vreemdelingenwet. 

 

Zij licht haar tweede middel toe als volgt: 

 

“Schending van de formele motiveringsplicht. 

Art. 7, eerste alinea, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven”. 

Uit bovenstaande bepaling volgt dat verweerder geenszins verplicht is om een bevel om het 

grondgebied te verlaten af te geven in geval van weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

Verwerende partij beschikt over een discretionaire bevoegdheid; zij is vrij om zelfstandig te oordelen. In 

het geval van een vrije beoordelingsruimte dient de genomen beslissing met redenen te worden 

omkleed. 

In casu is de beslissing tot het afgeven van bevel om het grondgebied te verlaten op geen enkele wijze 

gemotiveerd. 

De formele motiveringsplicht is hiermee geschonden en de bestreden beslissing dient te worden 

vernietigd.” 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze 

(RvS 6 september 2002, nr. 110.071, RvS 19 maart 2004, nr. 129.466, RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

Verzoekster voert aan, met verwijzing naar artikel 7 van de Vreemdelingenwet, dat de gemachtigde 

geenszins verplicht is om een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven, doch hieromtrent over 

een discretionaire bevoegdheid beschikt. Zij meent dat het afgegeven bevel om het grondgebied te 

verlaten niet afdoende met redenen is omkleed. 

  

Verweerder stelt in zijn nota met opmerkingen op summiere wijze dat het tweede middel ongegrond zou 

zijn, nu in de bestreden beslissing wordt verwezen naar 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 verkort het Vreemdelingenbesluit). 

 

De Raad wijst er echter op dat verweerder met zijn betoog voorbijgaat aan artikel 8 van de 

Vreemdelingenwet, waarvan verzoekster eveneens de schending aanvoert, dat luidt als volgt: 

 

“Het bevel om het grondgebied te verlaten of de beslissing tot terugleiding naar de grens vermeldt de 

bepaling van artikel 7 die werd toegepast.” 

 

Uit de bewoordingen van artikel 8 van de Vreemdelingenwet, dat overigens in geen enkele uitzondering 

hierop voorziet, blijkt duidelijk dat een bevel om het grondgebied te verlaten, opdat het afdoende 
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gemotiveerd zou zijn, een expliciete verwijzing dient te bevatten naar artikel 7 van de Vreemdelingenwet 

en naar de bepaling van artikel 7 die werd toegepast. In tegenstelling tot wat verweerder voorhoudt, 

volstaat een verwijzing naar artikel 54 van het Vreemdelingenbesluit niet, nu deze bepaling stelt dat de 

bijlage 21 “zo nodig” een bevel om het grondgebied te verlaten bevat, hetgeen dus zoals door 

verzoekster aangehaald een te motiveren keuzemogelijkheid openlaat voor de gemachtigde. De 

bestreden beslissing bevat geen uitdrukkelijke vermelding van de toegepaste bepaling van artikel 7 van 

de Vreemdelingenwet, de wettelijke basis is dus niet afdoende gemotiveerd. Het gegeven dat werd 

voorzien in een feitelijke motivering – namelijk dat het bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

afgegeven omdat nergens uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene houder zou zijn van een 

verblijfsrecht overeenkomstig een andere grond – die hoe dan ook niet overeenkomt met een van de 

twaalf feitelijke gronden van artikel 7, doet sowieso geen afbreuk aan de vaststelling dat elke 

uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 7 van de Vreemdelingenwet ontbreekt en bijgevolg de beslissing 

niet afdoende met redenen is omkleed, zoals verzoekster aanvoert.  

 

De beslissing tot afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten schendt de formele 

motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen. Een schending van artikel 8 van de Vreemdelingenwet blijkt 

eveneens. 

 

Het tweede middel is gegrond en leidt tot de vernietiging van de tweede bestreden beslissing, namelijk 

het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring gericht tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 februari 2015 tot beëindiging van het 

recht op verblijf van meer dan drie maanden wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 19 februari 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, wordt 

vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig mei tweeduizend zestien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


