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 nr. 180 358 van 5 januari 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door 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 25 augustus 2016 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 30 juni 2016 die een 

einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 21). 

 

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 29 augustus 2016 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 20 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

9 november 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. DUCHATEAU, die loco advocaat W. DAMEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, 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.  Verzoeker diende op 6 oktober 2011 een aanvraag in voor een verblijfskaart van familielid van  

 een burger van de Unie, als echtgenoot van een Nederlands onderdaan. 

1.2.  Op 3 mei 2015 werd verzoeker in het bezit gesteld van een F-kaart. 
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1.3. Op 30 juni 2016 wordt 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 de bestreden 

beslissing, die als volgt wordt gemotiveerd: 

 

“Artikel 42quater $1 van de wet van 15.12.1980 

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

 

Betrokkene bekwam het verblijfsrecht als familielid van een burger van de Unie, na een aanvraag van 

06.10.2011 in functie van zijn toenmalige echtgenote T. H. (RR. …, Nederlandse nationaliteit). 

Intussen is de situatie van betrokkene totaal gewijzigd. 

 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat zijn voormalige echtgenote, nl. mevrouw T. H. (RR.…) 

sedert 07.07.2015 het land heeft verlaten. Vandaar dat overeenkomstig artikel 42quater, §1, 2° een 

einde gesteld kan worden aan het verblijfsrecht van betrokkene. 

 

Om overeenkomstig dit wetsartikel rechtsgeldig een einde kunnen stellen aan het verblijfsrecht van 

betrokkene, moet overeenkomstig artikel 42quater, §2 van de wet van 15.12.1980 rekening gehouden 

worden met de gezinssituatie van betrokkene, alsook overeenkomstig artikel 42quater, §1, derde lid met 

eventuele humanitaire elementen. Op 24.02.2016 werd betrokkene verzocht daarover informatie te 

verschaffen. Daarop legde betrokkene volgende stavingsdocumenten voor: 

- Getuigschrift van woonst met historiek adressen, d.d. 21.05.2014, voor de personen: Z. R., Z. D., T. 

D. 

- Historiek van de adressen van betrokkene, d.d. 03.12.2014. 

- Attest gezinssamenstelling d.d. 03.03.2016 van betrokkene. Mevrouw K. N. (RR. …, van 

Marokkaanse nationaliteit) staat hierop ook vermeld. 

- Verschillende documenten (Het Huis - Neutrale bezoekruimte, Hof van beroep Antwerpen) m.b.t. de 

omgangsregeling tussen betrokkene en zijn kinderen (Z. D. en R.). Hieruit blijkt dat er een 

bezoekregeling werd overeengekomen waarbij betrokkene 2 dagen per maand voor 2 uur zijn 

kinderen kan bezoeken. 

- Permanente opdracht omtrent het kindergeld met als begunstigde mevrouw T. H., start op 

07.05.2015, maandelijks 300 euro. Alsook een bewijs van verrichtingen hiervan voor de maanden 

11/2015-02/2016. 

- Verklaring van de directeur van basisschool De Puzzel d.d. 05.01.2014 dat betrokkene tijdens het 

schooljaar 2013-2014 regelmatig de kinderen (zowel zijn kinderen als D. T.) is komen ophalen. 

- Uittreksel strafregister d.d. 14.01.2015 van de Marokkaanse overheden op naam van betrokkene. 

- Toxicologisch onderzoek op naam van betrokkene, datum aanvraag: 13.05.2015. 

- Resultatenblad NT2 (Nederlandse taal) d.d. 20.12.2013 op naam van betrokkene, resultaat: niet 

geslaagd. 

- Twee verklaringen op eer door derden (d.d. 03.03.2016 en ongedateerd). Verklaringen op eer 

kunnen niet aanvaard worden aangezien er niet kan nagegaan worden op hun feitelijkheid en 

waarachtigheid. 

- Huurovereenkomst voor een appartement op naam van betrokkene, d.d. 01.10.2014. Daarbij ook 

een document van de bank omtrent de permanente opdracht voor de betaling van de huur, alsook 

een bewijs van de verrichtingen hiervan voor de maanden 10/2015 - 12/2015. Verder ook een 

huurovereenkomst op naam van betrokkene die ingegaan is op 01.02.2016 met ook hierbij een 

document betreffende een permanente opdracht voor de betaling van de maandelijkse huur 

inclusief bewijs van verrichting voor de maand 02/2016. 

- Tewerkstellingsattest d.d. 10.10.2014 van Daoust met een arbeidsovereenkomst dienstencheques 

d.d. 04.06.2012. Daarbij ook een aanhangsel d.d. 26.11.2015 bij deze overeenkomst. Verder ook 

een planning voor de maand 03/2016 alsook loonbrieven voor de maanden 10/2015 - 01/2016. 

 

De uitzonderingsgrond zoals geformuleerd in artikel 42quater, §2 van de wet van 15.12.1980 waardoor 

het beëindigen van het verblijfsrecht niet mogelijk is, blijkt hier niet van toepassing. Uit de documenten 

die werden voorgelegd betreffende de omgangsregeling tussen betrokkene en zijn kinderen blijkt niet 

dat hij de bewaring over de kinderen heeft, er is enkel een bezoekregeling getroffen. Dit hoeft het 

intrekken van het verblijfsrecht niet in de weg te staan. De bezoekregeling werd vastgelegd op het 

moment dat betrokkene nog verblijfsrecht in België had. In het licht van de nieuwe verblijfssituatie van 

betrokkene kan een nieuwe bezoekregeling worden afgesproken. 

 

Verder dient overeenkomstig artikel 42quater, §1, derde lid van de wet van 15.12.1980 rekening 

gehouden worden met enkele humanitaire elementen. Wanneer we de duur van het verblijf van 
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betrokkene in België beoordelen, kunnen we stellen dat dit relatief kort is in vergelijking met de duur van 

het verblijf in zijn land van oorsprong. Betrokkene is er opgegroeid en heeft het grootste gedeelte van 

zijn leven aldaar doorgebracht. We kunnen er dus ook vanuit gaan dat er nog voldoende banden zijn 

met het land van herkomst. Wat betreft zijn gezinssituatie, de relatie met zijn voormalige echtgenote 

werd stopgezet. Betrokkene is sedert 28.07.2015 uit de echt gescheiden met zijn voormalige echtgenote 

waarmee de gezinshereniging werd toegestaan. Zoals blijkt uit de voorgelegde stukken woont 

betrokkene ondertussen ook samen met mevrouw K. N. (RR. …, van Marokkaanse nationaliteit). We 

kunnen dus concluderen dat de relatie met mevrouw T. H. beëindigd is. Wat betreft de 

gemeenschappelijke kinderen, blijkt zoals eerder vermeld dat er een bezoekregeling werd getroffen. Dit 

hoeft het intrekken van het verblijfsrecht niet in de weg te staan. Immers, de bezoekregeling werd 

vastgelegd op het moment dat betrokkene nog verblijfsrecht in België had. In het licht van de nieuwe 

verblijfssituatie van betrokkene kan een nieuwe bezoekregeling worden afgesproken. Het betalen van 

kindergeld doet geen afbreuk aan deze vaststelling. Verder blijkt nergens uit de voorgelegde stukken dat 

er medische problemen zouden zijn waardoor de gezondheidstoestand van betrokkene van die aard zou 

zijn dat het een terugkeer naar het land van oorsprong in de weg zou kunnen staan. Ook de leeftijd van 

betrokkene is niet van die aard. Wat betreft de sociale en culturele integratie in het Rijk, kunnen we 

stellen dat uit de voorgelegde stukken niet blijkt dat deze het verdere verblijf van betrokkene erdoor 

rechtvaardigen. Immers, betrokkene legt een bewijs voor van niet slagen voor een examen van de 

Nederlandse taal. Dit kan erop wijzen dat betrokkene de taal onvoldoende beheerst, wat een indicatie is 

dat betrokkene niet volledig geïntegreerd is. Het toxicologisch onderzoek en het uittreksel uit het 

strafregister dat werd geleverd door de Marokkaanse autoriteiten zegt niets over de integratie van 

betrokkene in het Rijk. Wat betreft de economische situatie van betrokkene, legt hij bewijzen voor van 

tewerkstelling. Louter het feit dat betrokkene aan de slag is, toont niet aan dat betrokkene geïntegreerd 

is. Tewerkstelling is immers een noodzakelijkheid om te kunnen voorzien in bestaansmiddelen om zo 

een min of meer menswaardig bestaan te kunnen leiden. Wel toont dit aan dat betrokkene werkwillig is, 

en kunnen we stellen dat hij deze wil en de reeds opgedane ervaring uit deze tewerkstelling ook kan 

gebruiken om in het land van herkomst aan de slag te kunnen gaan. Bijgevolg kunnen we stellen dat de 

economische belangen van betrokkene niet van die aard zijn dat het verdere verblijf van betrokkene in 

het Rijk erdoor gerechtvaardigd wordt. 

 

Gezien het geheel van bovenstaande elementen kan niet gesteld worden dat betrokkene duurzaam 

verankerd is in België. Bijgevolg wordt het verblijfsrecht van betrokkene 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. Gegrondheid 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de beginselen van behoorlijk bestuur, het 

zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel, van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 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). Overeenkomstig artikel 39/81, zevende 

lid, van de vreemdelingenwet, doet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

uitspraak op basis van de synthesememorie. Het enig middel wordt daarin uiteengezet als volgt:  

 

“Verzoeker is nog steeds van mening dat de bestreden beslissing onvoldoende nauwkeurig werd 

gemotiveerd en niet zorgvuldig en redelijk werd genomen door verwerende partij. 

Verzoeker stelt vast dat verwerende partij slechts op één van de aangebrachte elementen van 

verzoeker ingaat, m.b. het aangebrachte omgangsrecht dat verzoeker wenst te blijven uitoefenen met 

zijn kinderen. Verder verwijst verwerende partij louter naar haar bestreden beslissing en stelt ze dat 

door verzoeker niet zou zijn aangetoond met welke elementen verwerende partij geen rekening zou 

gehouden hebben. 

Verwerende partij geeft aan dat verzoeker elementen kon aanbrengen die aantonen dat verzoeker zich 

in één van de uitzonderingssituaties zoals beschreven in artikel 42quater §4 Vreemdelingenwet bevindt. 

Verzoeker bracht dan ook verscheidene documenten aan wat betreft de gezinssituatie van verzoeker en 

de omgangsregeling die hij met zijn kinderen heeft. Verzoeker bracht in zijn initiële verzoekschrift reeds 

aan dat deze omgangsregeling niet definitief is en slechts een stap in het proces is om verzoeker 

uiteindelijk gedeeltelijk gezag over de kinderen te geven. Zoals ook blijkt uit de documenten die door 

verzoeker bij werden gebracht is de zaak nog hangende voor het Hof van Beroep te Antwerpen, waarbij 

uiteindelijk geoordeeld zal moeten worden ten definitieve titel omtrent de uitoefening van het ouderlijk 
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gezag, verblijfsregeling van beide kinderen en hieraan gekoppeld hun financiële regeling. Ondertussen 

worden de contacten van verzoeker met zijn kinderen in Het Huis verder voortgezet, waarvan 

maandelijks verslagen worden opgesteld. 

Verzoeker gaf dan ook aan dat de bestreden beslissing dan ook niet zorgvuldig genomen werd door te 

stellen dat "uit de documenten betreffende de omgangsregeling tussen verzoeker en zijn kinderen blijkt 

niet dat hij de bewaring over de kinderen heeft, er is enkel een bezoekregeling getroffen". Echter, men 

had uit de voorgebrachte documenten moeten vaststellen dat verzoeker voorlopig het bewaringsrecht 

nog niet heeft. En dat voorlopig een bezoekrecht wordt toegekend dat uiteraard zal worden uitgebreid, 

gelet verzoeker de vader is van beide kinderen. 

Verwerende partij antwoordt hierop dat dit slechts een hypothetische situatie zou zijn, doch gaat hier 

voorbij aan haar zorgvuldigheidsplicht en motiveringsplicht waarbij zij rekening moet houden met de 

concrete omstandigheden die verzoeker aanbiedt. Een gedeeltelijk ouderlijk gezag is dus niet 

hypothetisch maar realiteit, de vraag is enkel wanneer dit zal toegekend worden. 

Verzoeker gaf ook aan dat indien hem het recht op verblijf afgenomen wordt, hij niet meer in de 

mogelijkheid is om een vader te zijn voor zijn kinderen en hen te zien opgroeien. Verwerende partij 

antwoordt daarop dat het omgangsrecht niet gekoppeld is aan het Belgisch grondgebied en eveneens in 

het land van herkomst kan worden uitgeoefend. Via toeristenvisa zou aan dit recht ten alle tijden kunnen 

worden voldaan. 

Verwerende partij bevestigt hierbij haar onzorgvuldige en onredelijke beslissing. Bezwaarlijk kan men 

stellen dat een omgangsrecht of gedeeltelijk ouderlijk gezag via toeristenvisa kan worden opgevangen. 

Toeristenvisa zijn steeds beperkt in de tijd en op die manier neemt men hem automatisch het recht af 

om een vader te kunnen zijn voor zijn kinderen en deze op regelmatige basis te zien en te zien 

opgroeien. 

Het is niet omdat de relatie met zijn ex-echtgenote is beëindigd dat verzoeker geen gezinsleven meer 

heeft met zijn kinderen. Verzoeker moet in staat zijn dit gezinsleven te kunnen opbouwen. De kinderen 

zijn daarenboven nog zeer jong en hebben er alle baat bij om hun vader zo veel mogelijk te zien. 

Verwerende partij geeft niets aan in haar nota met opmerkingen dat aantoont dat zij wel aan de 

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel heeft voldaan. 

2.4.1.2. Uitzonderingsgrond: humanitaire elementen 42quater §1 3e lid Verblijfswet 

Verder stelt verzoeker vast dat m.b.t. de humanitaire elementen die verzoeker aanbracht in zijn initiële 

verzoekschrift geen enkel verweer is terug te vinden in de nota met opmerkingen van verwerende partij. 

Nochtans is verzoeker van mening dat ook wat betreft het in rekening brengen van de humanitaire 

elementen die verzoeker aanbiedt, dient te worden vastgesteld dat verwerende partij haar bestreden 

beslissing niet afdoende heeft gemotiveerd en niet zorgvuldig en redelijk heeft genomen. En dat deze 

humanitaire elementen wel degelijk een uitzonderingssituatie in de zin van artikel 42quater §1 3e lid 

Verblijfswet uitmaken. 

Verzoeker gaf dan ook in zijn initiële verzoekschrift wel degelijk aan met welke elementen verwerende 

partij geen rekening hield. Verwerende partij laat echter na de motieven van verzoeker m.b.t. deze 

elementen te beantwoorden. Verzoeker kan dan ook niet anders dan deze elementen in huidige 

synthesememorie opnieuw samengevat weer te geven. 

De bestreden beslissing baseert zich op de duur van het verblijf van verzoeker, de beëindiging van de 

relatie met mevr. T. H., de bezoekregeling met de kinderen, de sociale en culturele integratie van 

verzoeker in het Rijk en de economische situatie van verzoeker. 

Wat betreft de duur van het verblijf van verzoeker in het Rijk tegenover het verblijf in zijn land van 

herkomst dient vastgesteld te worden dat verzoeker in het Rijk verblijft sedert 2011, hetgeen wil zeggen 

dat verzoeker hier reeds 5 jaar woonachtig is, een leven heeft opgebouwd en zich volledig heeft 

geïntegreerd. Verzoeker heeft ook geen banden meer heeft in zijn land van herkomst in tegenstelling tot 

hetgeen in de bestreden beslissing wordt gesteld. De bestreden beslissing is dan ook absoluut niet 

redelijk, noch zorgvuldig genomen. 

Voor wat betreft zijn huidige gezinssituatie kan worden verwezen naar hetgeen hierboven werd 

weergegeven. De bezoekregeling is voorlopig, wordt uitgebreid en kan op geen enkele wijze vanuit 

Marokko worden uitgeoefend. 

Daarnaast legde verzoeker tevens een attest van gezinssamenstelling voor dd. 03.03.2016 waaruit blijkt 

dat hij samenwoont met mevr. I. N. (RR. …, van Marokkaanse nationaliteit) (p. 1 bestreden beslissing) 

die een permanent verblijfsrecht in het Rijk geniet en waarmee hij gehuwd is te Tetouan (Marokko) dd. 

26.04.2016. (Stuk 2 initiële verzoekschrift) Daarenboven doet zich er een nieuwe omstandigheid voor bij 

de situatie van verzoeker, meer bepaald dat de echtgenote van verzoeker, mevr. I. N., zwanger is en 

voorzien is te bevallen op 25.12.2016 van hun kind. (Stuk 3 initiële verzoekschrift) 

Verzoeker heeft hierbij een aanvraag ingediend in België om het huwelijk van verzoeker met mevr. K. te 

willen erkennen, hetgeen momenteel nog in onderzoek is. Verzoeker vraagt dan ook om deze nieuwe 

elementen mee in rekening te willen brengen in de beoordeling. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

Echter, verzoeker dient vast te stellen dat op geen enkele wijze rekening wordt gehouden - noch in de 

bestreden beslissing, noch in de nota met opmerkingen - met het gegeven dat hij een relatie heeft mevr. 

K. N., hoewel hij dit wel mee naar voren heeft gebracht als humanitair element. Dat er zich intussen 

nieuwe omstandigheden hebben voorgedaan, kon de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie geen 

kennis van hebben, doch dat verzoeker naast zijn kinderen ook nieuwe belangen heeft in het Rijk en 

een gezinsleven met mevr. I. N. heeft, had mee in rekening moeten worden gebracht. De bestreden 

beslissing faalt dan ook in haar motiveringsverplichting. 

Verzoeker begrijpt absoluut niet waarom de bestreden beslissing oordeelt dat verzoeker sociaal en 

cultureel niet geïntegreerd zou zijn in het Rijk. De verwerende partij faalt in haar motiveringsplicht, maar 

ook in het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel dat zij in acht moet nemen, door in haar 

beslissing enkel te verwijzen naar het stuk dat verzoeker voorlegt van het niet slagen voor een examen 

van de Nederlandse taal. 

Vooreerst dient te worden gewezen op het feit dat verzoeker voor alle onderdelen geslaagd was buiten 

een net niet-slagen voor de schriftelijke proef en behaalde hij in totaal een voldoende. Verzoeker voegt 

daarenboven een attest van inburgering bij waaruit blijkt dat verzoeker het Nederlands als tweede taal 

en de maatschappelijke oriëntatie heeft gevolgd. Voor het onderdeel Nederlands als tweede taal 

behaalde hij het basisniveau Al. (Stuk 4 initiële verzoekschrift) 

Verzoeker stelt vast dat men met de documenten die hij naar voren bracht, m.b. de verklaringen op eer 

door derden, geen rekening houdt gezien er niet zou kunnen worden nagegaan op hun feitelijkheid en. 

waarachtigheid. Vooreerst stelt verzoeker zich de vraag op welke wijze hij dan wel zou kunnen 

aantonen dat hij een sociaal leven heeft uitgebouwd en aldus sociaal geïntegreerd is in het Rijk. 

Verzoeker voegt dan ook opnieuw bewijzen bij van verklaringen van vrienden en werkgever waaruit zijn 

integratie in het Rijk blijkt. (Stuk 5 initiële verzoekschrift: verklaring mevr. W. V. R. dd. 31.07.2016, Stuk 

6 initiële verzoekschrift: verklaring mevr. M. C. dd. 30.07.2016, Stuk 7 initiële verzoekschrift: verklaring 

mevr. G. l. dd. 1.08.2016, Stuk 8 initiële verzoekschrift: verklaring dhr. V. Z. R. dd. 5.08.2016) 

Hieruit blijkt dan ook zonder twijfel dat verzoeker hier vriendschapsbanden heeft opgebouwd en bij het 

lezen van de verklaringen blijkt duidelijk dat verzoeker enorm zijn best doet om zich Het Nederlands 

eigen te maken en zijn werk met liefde doet. 

De bestreden beslissing kan de bijgevoegde verklaringen niet zomaar naast zich neerleggen en niet 

gebruiken in haar beslissing. De bestreden beslissing is dan ook niet afdoende gemotiveerd. 

Daarenboven is de bestreden beslissing niet zorgvuldig en redelijk genomen indien men naar de 

bewijzen kijkt die verzoeker voorbrengt aangaande zijn sociale en culturele integratie. 

Tot slot bracht verzoeker ook bewijzen bij aangaande zijn tewerkstelling gedurende hij m het Rijk 

verbleef. Verzoeker verwijst hiervoor naar de bestreden beslissing. Bij zijn initiële verzoekschrift voegde 

verzoeker ook de bewijzen bij dat hij tewerkgesteld is van 05/03/2012 t.e.m. 1/08/2016 voor een 

gemiddelde van 36.5u per week. Uit dit document blijkt tevens dat zijn klanten steeds zeer tevreden zijn 

van zijn werk en dat zijn werkgever er naar uit kijkt om de samenwerking terug aan te gaan zodra dit 

terug mogelijk is. (Stuk 9 initiële verzoekschrift. Document werkgever Daoust dd. 18.08.2016) 

De bestreden beslissing meent dat het loutere feit dat verzoeker tewerkgesteld is niet aantoont dat 

verzoeker geïntegreerd is. Echter, zoals blijkt uit de stukken is verzoeker een sterke werkkracht en 

wenst men met veel plezier nog verder samen te werken met verzoeker. Verzoeker heeft daarenboven 

door zijn werk echte vriendschapsbanden opgebouwd en heeft zich hierdoor tevens het Nederlands 

machtig kunnen maken. Verzoeker zal aldus niet ten laste komen van de Staat. 

De bestreden beslissing is dan ook niet naar recht genomen door geen rekening te houden met de 

economische verankering van verzoeker in het Rijk.” 

 

2.2.  De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet verplichten de overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, 

en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering 

pertinent moet zijn, dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben en draagkrachtig moet zijn, 

dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De 

belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet 

van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven 

moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan 

worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die 

gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is 

kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is 

de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden. Verzoeker voert dan wel de schending aan van de 

formele motiveringsplicht, maar brengt geen enkel concreet argument aan waaruit zou kunnen blijken 
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dat niet is voldaan aan de vereisten van deze verplichting. Een schending ervan is dan ook niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

Het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om 

het onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, 

nr. 107.624). 

 

Om tot een beoordeling over te gaan moet vooreerst het wettelijk kader worden geschetst. 

 

Artikel 42quater van de 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, 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.  

Voor de toepassing van het eerste lid, 5°, teneinde te bepalen of de familieleden van een burger van de 

Unie een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk vormen, wordt rekening 

gehouden met het al dan niet tijdelijke karakter van hun moeilijkheden, de duur van hun verblijf in het 

Rijk, hun persoonlijke situatie en het bedrag van de aan hen uitgekeerde steun.  

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. 

[…]” 

 

Op 22 januari 2016 gaf de Dienst Vreemdelingenzaken aan de stad Antwerpen instructies om verzoeker 

op de hoogte te stellen van de mogelijke intrekking van zijn verblijfsrecht en hem uit te nodigen om 

overeenkomstig artikel 42quater, §1, derde lid, van de vreemdelingenwet alle elementen over te maken 

met betrekking tot de duur van verzoekers verblijf, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en 

economische situatie, sociale en culturele integratie en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land 

van oorsprong. Verzoeker werd hiervan op 24 februari 2016 in kennis gesteld. 

Verzoeker betwist niet dat hij de volgende documenten voorlegde:  

 

- “Getuigschrift van woonst met historiek adressen, d.d. 21.05.2014, voor de personen: Z. R., Z. D., T. 

D. 

- Historiek van de adressen van betrokkene, d.d. 03.12.2014. 

- Attest gezinssamenstelling d.d. 03.03.2016 van betrokkene. Mevrouw K. N. (RR. …, van 

Marokkaanse nationaliteit) staat hierop ook vermeld. 

- Verschillende documenten (Het Huis - Neutrale bezoekruimte, Hof van beroep Antwerpen) m.b.t. de 

omgangsregeling tussen betrokkene en zijn kinderen (Z. D. en R.). Hieruit blijkt dat er een 

bezoekregeling werd overeengekomen waarbij betrokkene 2 dagen per maand voor 2 uur zijn 

kinderen kan bezoeken. 
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- Permanente opdracht omtrent het kindergeld met als begunstigde mevrouw T. H., start op 

07.05.2015, maandelijks 300 euro. Alsook een bewijs van verrichtingen hiervan voor de maanden 

11/2015-02/2016. 

- Verklaring van de directeur van basisschool De Puzzel d.d. 05.01.2014 dat betrokkene tijdens het 

schooljaar 2013-2014 regelmatig de kinderen (zowel zijn kinderen als D. T.) is komen ophalen. 

- Uittreksel strafregister d.d. 14.01.2015 van de Marokkaanse overheden op naam van betrokkene. 

- Toxicologisch onderzoek op naam van betrokkene, datum aanvraag: 13.05.2015. 

- Resultatenblad NT2 (Nederlandse taal) d.d. 20.12.2013 op naam van betrokkene, resultaat: niet 

geslaagd. 

- Twee verklaringen op eer door derden (d.d. 03.03.2016 en ongedateerd). Verklaringen op eer 

kunnen niet aanvaard worden aangezien er niet kan nagegaan worden op hun feitelijkheid en 

waarachtigheid. 

- Huurovereenkomst voor een appartement op naam van betrokkene, d.d. 01.10.2014. Daarbij ook 

een document van de bank omtrent de permanente opdracht voor de betaling van de huur, alsook 

een bewijs van de verrichtingen hiervan voor de maanden 10/2015 - 12/2015. Verder ook een 

huurovereenkomst op naam van betrokkene die ingegaan is op 01.02.2016 met ook hierbij een 

document betreffende een permanente opdracht voor de betaling van de maandelijkse huur 

inclusief bewijs van verrichting voor de maand 02/2016. 

- Tewerkstellingsattest d.d. 10.10.2014 van Daoust met een arbeidsovereenkomst dienstencheques 

d.d. 04.06.2012. Daarbij ook een aanhangsel d.d. 26.11.2015 bij deze overeenkomst. Verder ook 

een planning voor de maand 03/2016 alsook loonbrieven voor de maanden 10/2015 - 01/2016.” 

 

Verzoeker houdt in de synthesememorie aan dat hij het omgangsrecht met zijn kinderen wenst te blijven 

uitoefenen. Hij herhaalt dat hij in zijn inleidend verzoekschrift reeds aanvoerde dat deze 

omgangsregeling niet definitief was en slechts een stap in het proces om uiteindelijk het gedeeltelijk 

gezag over de kinderen te verkrijgen. Hij wijst erop dat deze zaak nog hangende is voor het Hof van 

Beroep van Antwerpen. Verzoeker meent dan ook dat het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden is 

aangezien deze bezoekregeling slechts voorlopig is. Verder betoogt verzoeker dat het onredelijk is te 

oordelen dat het omgangsrecht met zijn kinderen dient uitgeoefend te worden via een toeristenvisum. 

 

In de bestreden beslissing staat gemotiveerd met betrekking tot het omgangsrecht met zijn kinderen dat 

uit de stukken, die verzoeker heeft voorgelegd, blijkt dat er een bezoekregeling werd overeengekomen 

waarbij verzoeker twee dagen per maand gedurende twee uur zijn kinderen kan bezoeken in een 

neutrale bezoekruimte. De bestreden beslissing motiveert dat de uitzonderinggrond die wordt voorzien 

bij artikel 42quater, §2, van de vreemdelingenwet betrekking heeft op de ouder die het recht van 

bewaring van de kinderen heeft.  

 

Uit het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 9 mei 2016 blijkt dat inderdaad nog een 

betwisting lopende is met betrekking tot het recht op bewaring van verzoeker en zijn kinderen. In die 

omstandigheden kan de verzoekende partij worden bijgetreden waar hij stelt dat het huidige 

omgangsrecht enkel ten voorlopige titel geldt en dat op een later tijdstip zal worden geoordeeld omtrent 

de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling van beide kinderen en de hieraan 

gekoppelde financiële regeling. Evenwel blijkt uit een nadere lezing van de precieze motieven van het 

arrest van het Hof van Beroep dat de reden om een eindbeslissing voorlopig nog uit te stellen precies 

gelegen is in de vaststelling dat verzoeker een precair verblijf heeft. Er blijkt niet dat het Hof van Beroep 

de beslissing van de eerste rechter - waarbij aan verzoeker slechts een bezoekrecht werd toegestaan - 

heeft hervormd, doch enkel dat een definitieve beslissing omtrent verzoekers verblijfsrecht dient te 

worden genomen alvorens de definitieve regeling ten gevolge van de scheiding wordt bepaald. Er blijkt 

aldus niet dat er voor het Hof van Beroep dwingende redenen waren om fundamentele wijzigingen aan 

te brengen in de uitoefening van het ouderlijk gezag, zoals bepaald door de eerste rechter. Veeleer lijkt 

het er op dat het Hof van Beroep zijn beslissing heeft uitgesteld om de modaliteiten van het 

omgangsrecht te bepalen in functie van het recht op verblijf van verzoeker. In die omstandigheden is het 

niet kennelijk onredelijk of onzorgvuldig van de verwerende partij om een beslissing te nemen aan de 

hand van de kenbare gegevens van de zaak. De aangevoerde schending van artikel 42quater, §2, van 

de vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen, aangezien op het ogenblik van de bestreden 

beslissing niet blijkt dat verzoeker in België het recht van bewaring over de kinderen uitoefende in de zin 

van deze bepaling. Waar verzoeker dan ook verwijst naar de mogelijkheid dat het Hof van Beroep hem 

later alsnog het recht van bewaring zou kunnen toekennen, werpt hij in wezen een loutere hypothese 

op, die geen steun vindt in de concrete gegevens van het dossier. 

Voorts merkt de Raad op dat verzoeker inmiddels opnieuw is gehuwd en in functie daarvan een 

verblijfsrecht heeft aangevraagd. Het is niet betwist dat de exclusiviteit het ouderlijk gezag in eerste 
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aanleg reeds werd toegekend aan de moeder. Uit de lezing van het arrest van het Hof van Beroep blijkt 

niet dat op een dwingende manier een beslissing zou genomen zijn in functie van het ouderlijk gezag, 

doch dat een definitieve regeling zal dienen te geschieden in functie van het lot van verzoekers 

verblijfsrecht. Het kwam de verwerende partij in casu dan ook toe, gelet op de concrete gegevens van 

de zaak, om een beslissing te nemen. Voorts merkt de Raad op dat daarmee de kwestie van verzoekers 

verblijfsrecht nog niet definitief beslecht is, aangezien nog steeds een verblijfsaanvraag hangende is in 

functie van het nieuwe huwelijk van verzoeker. Gelet op deze omstandigheden acht de Raad het 

kennelijk niet onredelijk dat de verwerende partij een beslissing heeft genomen aan de hand van de 

actuele gegevens van de zaak. Waar verzoeker wijst op de mogelijkheid dat in een definitieve regeling 

nog steeds de mogelijkheid bestaat dat hij gedeeltelijk het ouderlijk of een uitgebreid omgangsrecht 

toebedeeld krijgt, merkt de Raad vooreerst op dat artikel 42quater, §2, van de vreemdelingenwet enkel 

verbiedt dat een einde wordt gesteld aan het verblijfsrecht van kinderen van de burger van de Unie die 

in het Rijk verblijven en aan een onderwijsinstelling zijn ingeschreven en van de ouder die de bewaring 

heeft van de kinderen. Dit is in casu niet aan de orde, aangezien de kinderen in Nederland verblijven bij 

hun moeder. In de mate verzoeker verwijst naar een omgangsrecht met de kinderen, kan hij dan ook 

geen aanspraak maken op artikel 42quater, §2, van de vreemdelingenwet. In de mate verzoeker 

aanvoert dat in een latere fase nog steeds de mogelijkheid bestaat dat het Hof van Beroep aan 

verzoeker alsnog een (gedeeld) ouderlijk gezag toekent, merkt de Raad op dat verzoeker voorbijgaat 

aan de precieze motieven van het arrest van het Hof van Beroep van 6 juni 2016, waarin de definitieve 

gezags- of omgangsregeling afhankelijk wordt gemaakt van de beslissing van de verwerende partij 

omtrent verzoekers recht op verblijf.  

Verzoeker voert verder aan dat het voor hem onmogelijk zou zijn om het bezoekrecht met de kinderen 

vanuit Marokko te moeten organiseren, aangezien hij geen banden meer heeft met het land. De Raad 

merkt evenwel op dat deze bewering wordt tegengesproken door de stukken die verzoeker zelf 

neerlegde; immers blijkt hij op 26 april 2016 opnieuw gehuwd te zijn te Tetouan (Marokko) met een 

Marokkaanse onderdaan. De huwelijksakte vermeldt ook dat verzoeker gedomicilieerd is in Marokko. De 

bestreden beslissing blijkt dan ook niet kennelijk onredelijk waar wordt gesteld dat de duur van 

verzoekers verblijf in België relatief kort is in vergelijking met de duur van zijn verblijf in Marokko en hij er 

aldus nog banden heeft. 

Ook waar verzoeker aanvoert dat wordt voorbijgegaan aan het gezinsleven dat verzoeker met zijn 

kinderen heeft, dient te worden opgemerkt dat het bezoekrecht dat verzoeker actueel heeft zeer beperkt 

is (twee dagen per maand gedurende twee uur), zodat de Raad niet inziet waarom een andere 

bezoekregeling, bijvoorbeeld zoals verzoeker zelf suggereert via een toeristenvisum of gedurende 

vakantieperiodes, al te beperkend zou zijn. Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat de 

beoordeling kennelijk onredelijk of onzorgvuldig zou zijn. 

 

In een tweede onderdeel betoogt verzoeker dat ten onrechte geen toepassing werd gemaakt van de 

uitzonderingsgevallen voorzien in artikel 42quater, §1, derde lid, van de vreemdelingenwet. De Raad 

merkt vooreerst op dat in artikel 42quater, §1, derde lid, van de vreemdelingenwet geen sprake is van 

“uitzonderingsgronden” waarin het recht op verblijf niet kan worden beëindigd overeenkomstig het 

eerste lid, doch enkel voorschrijft dat het bestuur bij het nemen van die beslissing over moet gaan tot 

een belangenafweging rekening houdend met de elementen die daar vermeld worden. Uit de lezing van 

de bestreden beslissing blijkt dat wel degelijk werd gemotiveerd omtrent de elementen die verzoeker 

aanvoerde. Waar verzoeker aanvoert dat hij vijf jaar in België heeft verbleven, er een leven heeft 

opgebouwd en geen banden meer heeft in Marokko, motiveert de bestreden beslissing dat de 

verblijfsduur in België relatief kort is ten opzichte van de periode waarin verzoeker in Marokko heeft 

geleefd. Voorts merkt de Raad nog op dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat 

verzoeker nog steeds banden heeft in Marokko. 

Waar verzoeker verwijst naar de gezinsbanden die hij nog heeft met de kinderen, verwijst de Raad naar 

de bespreking van het eerste onderdeel. Verzoeker voert nog aan dat hij ondertussen opnieuw is 

gehuwd met een Marokkaanse onderdaan, die een verblijfsrecht heeft in België. Daarenboven is zijn 

nieuwe echtgenote zwanger. Verzoeker verklaart ook dat hij in functie van zijn nieuwe echtgenote een 

nieuwe verblijfsaanvraag heeft ingediend. De Raad ziet niet in op welke wijze het feit dat verzoeker een 

nieuw huwelijk is aangegaan en op grond daarvan een nieuwe verblijfsaanvraag heeft ingediend, ertoe 

moet leiden dat het verblijfsrecht, dat hem werd toegestaan op grond van zijn vorige huwelijk (dat werd 

beëindigd), zou moeten worden verlengd. In de bestreden beslissing wordt dan ook terecht opgemerkt 

dat verzoekers nieuwe huwelijk enkel bevestigt dat de relatie met zijn vorige echtgenote beëindigd is. 

 

Waar verzoeker met betrekking tot zijn sociale en culturele integratie aanvoert dat hij wel degelijk 

geslaagd is voor het examen van de Nederlandse taal, blijkt uit het resultatenblad ‘NT2’ van 20 

december 2013 wel degelijk dat de eindbeoordeling van verzoeker "niet geslaagd" is. Met zijn betoog 
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dat hij voor drie van de vier onderdelen wel geslaagd was, toont verzoeker niet aan dat dit document 

onjuist of: kennelijk onredelijk werden beoordeeld. Voorts wordt daaromtrent in de bestreden beslissing 

niet gesteld dat verzoeker geheel niet geïntegreerd zou zijn, doch enkel dat dit een indicatie is dat 

verzoeker "niet volledig" geïntegreerd is. Het motief moet daarbij ook gelezen worden in het licht van de 

gehele motivering, met name dat verzoekers integratie in België niet dermate is dat deze zich zou 

verzetten tegen de toepassing van artikel 42quater, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet. Ook met 

het verwijzen naar diverse verklaringen van vrienden en werkgevers toont verzoeker niet aan dat de 

bestreden beslissing onzorgvuldig werd genomen of kennelijk onredelijk is. Het middel is niet gegrond. 

 

3. 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 

 

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 vijf januari tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


