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 nr. 190 075 van 26 juli 2017 

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 9 maart 2017 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 9 april 

2013 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 13 maart 2017 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 9 mei 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 mei 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. TROCH en van advocaat T. 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Marokkaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X.  

Op 29 juni 2011 legt de verzoekende partij te Antwerpen een verklaring van wettelijke samenwoonst af 

met mevrouw I.C., die de Italiaanse nationaliteit heeft. 
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Op 8 september 2011 vraagt de verzoekende partij een verblijfskaart aan van een familielid van een 

Unieburger, als gelijkgestelde partner met mevrouw I.C. 

 

Op 21 maart 2012 wordt de verzoekende partij in het bezit gesteld van een F-kaart. 

 

Op 11 juni 2012 wordt de verklaring van wettelijke samenwoonst tussen de verzoekende partij en haar 

partner eenzijdig stopgezet. 

 

Op 12 september 2012 wordt de verzoekende partij uitgenodigd om tegen 12 oktober 2012 stukken voor 

te leggen ter staving van haar sociale en economische integratie in België, conform artikel 42quater, § 1, 

derde 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). 

 

Op 9 april 2013 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) tot de beëindiging van het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). Dit zijn de bestreden 

beslissingen die op 17 februari 2017 aan de verzoekende partij ter kennis werden gebracht. De 

motieven van de bestreden beslissingen luiden 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: L. […] 

Voorna(a)m(en): D. […] 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: 26.07.1972 

Geboorteplaats: N.[…] 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

 

Reden van de beslissing: 

 

Artikel 42 quater, §1 4° van de wet van 15.12.1980: het geregistreerd partnerschap dat aangegaan 

werd, zoals bedoeld in artikel 40 bis, §2, eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd. 

 

Uit de informatie van het administratief dossier en de gegevens van het rijksregister blijkt dat de 

verklaring wettelijke samenwoning tussen betrokkenen op 11/06/2012 eenzijdig werd stopgezet. 

 

Betrokkene werd uitgenodigd om documenten aan te brengen die zijn sociale en economische integratie 

in België aantonen zoals vereist in artikel 42 quater, §1, derde lid van de wet van 15.12.1980. 

 

Betrokkene legt volgende bewijzen voor: 

 

-Betrokkene legt een werkgeversattest voor en 1 loonfiche: gezien het hebben van een job een min of 

meer basisvoorwaarde vormt om een menswaardig bestaan te kunnen leiden, is met het voorleggen van 

een arbeidscontract en bijhorende loonfiches onvoldoende bewezen dat er uitzonderlijke inspanningen 

worden geleverd om te integreren in het Rijk. 

 

-Verklaringen op eer door derden: Gezien deze verklaringen op eer door derden niet op hun feitelijkheid 

en waarachtigheid getoetst kunnen worden, zijn ze onvoldoende bewijs van de sociale en economische 

integratie in België. 

 

-Een deelcertificaat Nederlands tweede taal en cursus maatschappelijke integratie: aangezien het 

volgen van deze cursussen een verplichting van het inburgeringstraject is, toont dit niet aan dat 

betrokkene op een bijzondere manier reeds geïntegreerd is in België. 

 

-Uit het voorgelegde medisch attest blijkt dat betrokkene vrij is van besmettelijke ziektes. Bijgevolg zijn 

er geen medische redenen die betrokkene zouden beletten terug te keren naar zijn land van herkomst. 
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Gelet op al het voorgaande wordt geconcludeerd dat het bepaalde in artikel 42quater, §1,4° van 

toepassing is op de betrokkene, dat de economische, sociale en culturele integratie van de betrokkene 

in het Rijk niet van die aard is dat het verdere verblijf van de betrokkene in het Rijk gerechtvaardigd 

wordt. 

 

Het verblijfsrecht van de betrokkene wordt daarom ingetrokken. 

 

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

 

2. Over de rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid, van de Vreemdelingenwet “doet de Raad uitspraak op basis 

van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft.” 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de redelijke termijn, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het vertrouwensbeginsel. 

 

In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 42quater, §1, van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van de hoorplicht.  

 

In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 42quater, §4, van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van het hoorrecht. 

 

Gelet op de samenhang tussen de middelen worden ze samen besproken.  

 

3.1.1. De verzoekende partij vat haar middelen in de synthesememorie als volgt samen: 

        

“De bestreden beslissing draagt de datum van 9/4/2013. 

 

Vooreerst moet daarbij opgemerkt worden dat, onder voorbehoud van de hieronder uiteengezette 

schending en gronden tot nietigheid, de termijn waarbinnen de beslissing werd genomen, niet redelijk te 

noemen is. 

 

Immers reeds in september 2012 werd verzoeker uitgenodigd bewijzen voor te brengen om aan te tonen 

dat hij onder de uitzonderingsgronden van artikel 42quater§4 VW zou vallen en dus zijn verblijf zou 

kunnen behouden. Het is dan aan DVZ al dan niet een beslissing tot einde van het verblijf te nemen 

waarbij de wet geen termijn heeft voorzien. 

 

In geval men de bewijzen zou aanvaarden en men zou oordelen dat iemand onder de 

uitzonderingssituatie valt, wordt er geen POSITIEVE beslissing genomen. Immers behoudt men gewoon 

zijn verblijfsrecht. 

 

Enkel in geval men de bewijzen niet voldoende acht, moet er een NEGATIEVE beslissing genomen 

worden die dan een einde stelt aan het verblijf. 

 

Het is essentieel voor een goed bestuur alsook voor de bewaring van de rechtszekerheid, dat alsdan 

een eventuele negatieve beslissing zo spoedig mogelijk en binnen een redelijke termijn kan worden 

genomen. Zoniet zou een burger gedurende een onbepaalde tijd in onzekerheid blijven of de door hem 

aangevoerde argumenten al of niet aanvaard worden. 

 

Bij het beoordelen van een redelijke termijn, moet gekeken worden naar de toelaatbare grenzen in het 

kader van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Immers door zich te onthouden van een 

standpunt, wordt de burger in een wachtsituatie geplaatst die de kwetsbaarheid van het dagelijks 

bestaan doet toenemen. 

 

In voorliggend geval kan de overheid niet aangemaand worden een beslissing te nemen, vermits zij de 

argumenten kunnen aanvaarden en impliciet aldus het recht op verder verblijf erkennen zonder dat 

daarvoor een beslissing nodig is vermits het verblijfsrecht reeds bestaat. Enkel wanneer men een einde 
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stelt hieraan, moet er een beslissing volgen. Het is juist om die reden dat dergelijke beslissing binnen 

een redelijke termijn moet genomen worden, vermits een burger na verloop van een bepaalde (redelijke) 

termijn er moet op kunnen vertrouwen dat zijn verblijfsrecht zal kunnen blijven voortlopen wegens de 

ingeroepen uitzonderingsgronden en niet meer beëindigd zal worden. 

 

In casu moet vastgesteld worden dat de bestreden beslissing 7 maanden op zich heeft laten wachten. 

Dit is kennelijk onredelijk nu omgekeerd de termijnen waarna een vermoeden geldt van een impliciete 

aanvaarding van het verblijfsrecht bij uitblijven van een beslissing slechts 4 tot 6 maanden duren. 

 

Na 6 maanden kan een burger niet meer geacht worden te verwachten dat alsnog zijn argumenten niet 

zouden aanvaard zijn en kon hij erop vertrouwen dat impliciet aldus zijn verblijfsrecht verzekerd zou zijn. 

(zie naar analogie RvV 16.153 19 september 2008) 

 

Het getuigt bovendien van een ernstig gebrek aan zorgvuldigheid om niet alleen dergelijke onredelijk 

lange termijn te nemen om een einde te stellen aan een verblijf, doch bovendien dan nog na te laten de 

betrokkene hiervan onverwijld in kennis te stellen. Het uitblijven van een kennisgeving maakt dat het 

vertrouwen van verzoeker dat er inderdaad geen einde werd gesteld aan zijn verblijf wegens de door 

hem ingeroepen uitzonderingssituatie enkel kon toenemen gedurende de 5 afgelopen jaren. 

 

De beslissing zelf is echter reeds aangetast met een nietigheid wegens het schenden van de redelijke 

termijn en het vertrouwensbeginsel, terwijl de houding daarop volgend eveneens een ernstige inbreuk 

op de zorgvuldigheidsplicht inhoudt. 

 

De stelling dat pas na 12/10/2012 het dossier ter hand kon worden genomen kan niet gevolgd worden. 

Immers onmiddellijk na de uitnodiging tot stukken, werden er reeds stukken overgemaakt eind 

september; aldus was er reactie geweest en kon de administratie aan de hand van de overgemaakte 

stukken een beoordeling maken. Immers was er een reactie vooraleer de 30 dagen om waren en moest 

er niet noodzakelijk dan nog gewacht worden. 

 

Zelfs al is de beslissing dan net binnen de zes maanden genomen, is dit nog steeds een zeer ruime 

termijn om iemand in onzekerheid te laten of er al of niet een negatieve beslissing zal genomen worden. 

 

Het argument dat men tot 5 jaar na de aflevering van de kaart dergelijke beslissing kan nemen, kan 

evenmin gevolgd worden. Immers zodra men vaststelt dat bepaalde voorwaarden gewijzigd zijn en men 

stelt betrokkene daarvan in kennis, dient een onverwijlde beslissing genomen te worden. De bedoeling 

van de wetgever bestond er niet in om nadien nog tot het einde van de 5 jarige termijn te mogen 

wachten alvorens dan de beslissing te nemen. 

 

Deze periode van 5 jaar is een voorwaardelijke verblijfsperiode; Als in die periode er iets wijzigt, bestaat 

er de mogelijkheid te onderzoeken of men valt onder een uitzondering, hetzij een einde moet gesteld 

worden aan het verblijf; dit geeft de administratie niet het recht dat wanneer men kennis krijgt van 

gewijzigde omstandigheden, dit gedurende bv 4 jaar niet ter kennis te brengen omdat men toch nog tijd 

heeft tot aan het verstrijken van het 5de jaar om een beslissing te nemen... 

 

Een rechtsburger moet kunnen bogen op rechtszekerheid: wanneer er gewijzigde omstandigheden zijn 

en men wordt niet binnen een redelijke termijn in kennis gesteld van een mogelijk einde van zijn 

verblijfsrecht, moet men er op kunnen vertrouwen dat de administratie geoordeeld heeft dat het 

verblijfsrecht kan blijven voortduren. Immers is het evengoed mogelijk dat de administratie zelf 

oordeelde dat voldaan is aan een uitzonderingssituatie en dus ervoor kiest geen verder onderzoek te 

doen en het verblijf te laten behouden. 

 

Het feit dat men een rappel stuurde in juni 2013 toont aan dat er inderdaad door de gemeente geen 

bevestiging werd verzonden en de administratie zelf twijfelde of de instructie wel werd ontvangen; doch 

ook na die rappel werd het dossier niet meer naar behoren opgevolgd: immers kan de administratie 

perfect nakijken in de gegevens van het bevolkingsregister of een verblijfstitel werd gesupprimeerd; 

Zolang dat niet wordt opgenomen, werd de kaart immers niet ingetrokken en dus de instructies niet 

betekend. 

 

In dergelijke procédures ligt er een grotere verantwoordelijkheid bij de administratie juist omdat de 

betrokkene niet noodzakelijk iets moet verwachten. Er kan geen actieve rol verwacht worden van 

betrokkene die immers niet weet of er een negatieve beslissing zou genomen worden, laat staan 
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wanneer. Verweerder had dan ook zorgvuldig moeten opvolgen of de instructies werden uitgevoerd en 

kon dit perfect controleren. Behoudens een eenmalige rappel, werd dit echter niet gedaan en werd 

verzoeker aldus in de waan gelaten dat er geen negatieve beslissing werd genomen.” 

 

En: 

 

“In artikel 42quater§l VW is voorzien dat binnen de 5 jaar na de erkenning van het verblijfsrecht een 

einde kan gesteld worden aan dat verblijfsrecht in bepaalde gevallen, onder meer wanneer het 

partnerschap of gezamenlijke vestiging een einde neemt. 

 

Om de termijn te berekenen, moet gestart worden van het ogenblik van de aanvraag. Immers heeft het 

verblijf met een F kaart een declaratief karakter vermits dit recht op verblijf rechtstreeks volgt uit het EG 

recht. Aldus bestaat het verblijfsrecht op het ogenblik dat men zich kenbaar maakt als familielid van een 

EU burger of Belg. De aflevering van een F kaart vormt slechts de vaststelling dat de betrokkene voldoet 

aan de voorwaarden die werden opgelegd. Dit werd ook bevestigd in de vaste rechtspraak (o.m. Rvs 

208.587 29 oktober 2010, RvS 217.527 24 januari 2012 en RvS 218.186 23 februari 2012). Hieruit volgt 

dan ook dat de periode van 5 jaar begint te lopen vanaf aflevering van de bijlage 19 ter (RvV 44.247 

28/5/2010). 

 

Verzoeker diende zijn aanvraag in op 10/8/2011 en ontving zijn attest van immatriculatie per 8/9/2011. 

Aldus bestaat zijn verblijfsrecht sinds die datum en verliep de 5 jarige periode ten laatste op 9/9/2016. 

 

Daarnaast dient vastgesteld te worden dat door het besluit om de beslissing waarbij een einde gesteld 

wordt aan het verblijf pas 4 jaar later te betekenen aan verzoeker dit tot dan toe nog steeds legaal 

verblijf kende, de facto een nieuwe beslissing door DVZ werd genomen. 

 

Immers blijkt dat nooit eerder een kennisgeving van de beslissing van 9/4/2013 gebeurde, 

niettegenstaande verzoeker steeds ingeschreven was in Sint Gillis. Zelfs al stelt men heden dat er wel 

een mail en fax verzonden werd aan de gemeente, mag blijken dat er nooit een bevestiging was van de 

gemeente, het niet duidelijk is of de juiste dienst werd aangeschreven, noch dat er nadien een 

zorgvuldige opvolging gebeurde door verweerder ter nazicht of de instructies werden betekend. 

 

Het is pas nadat verzoeker in december 2016 een aanvraag indiende voor het bekomen van een verblijf 

als langdurig ingezetene en verlenging van zijn F kaart (op welk ogenblik de gemeente blijkbaar geen 

enkele kennis had van een beslissing tot einde van het verblijfsrecht, vermits de aanvraag ontvangen 

werd!) en DVZ hiervan op de hoogte werd gesteld door de gemeente, dat men per 3/2/2017 overging tot 

supprimatie van de verblijfskaart en instructie aan de gemeente om de beslissing te betekenen. 

 

Aldus blijkt dat DVZ pas bij het ter kennis nemen van de aanvraag langdurig ingezetene en vraag tot 

verlenging van de F kaart, tot het inzicht kwam dat verzoeker al die tijd zijn verblijfsrecht had behouden 

omdat men nooit de beslissing van 9/4/2013 had betekend. Het gaat dan ook om nieuwe instructies aan 

de gemeente Sint Gillis om tot intrekking van de verblijfskaart over te gaan (supprimatie op 3/2/2017) en 

afgifte van de beslissing van 9/4/2013. 

 

Men kan zich dus niet verschuilen achter het feit dat de beslissing zelf van 9/4/2013 zou dateren. Er 

werden nog nieuwe handelingen gesteld met het oog op het intrekken het verblijfsrecht, zodat dit een 

nieuwe beslissing uitmaakte per datum van 3/2/2017, met kennisgeving per 17/2/2017.(zie gelijkaardig 

RvV 180.359 5 januari 2017). Immers was de gemeente blijkbaar niet in kennis van een intrekking van 

het verblijfsrecht en werd dit niet ingevoerd in het bevolkingsregister, vermis verzoeker ook zonder 

problemen zijn adres kon wijzigen in 2014. Moest er toen reeds effectief een einde gesteld zijn aan zijn 

verblijf, zou deze informatie zichtbaar zijn geweest voor de gemeente. Het gaat dan ook effectief om een 

nieuwe instructie anno 2017. 

 

Verweerder draagt zelf een grotere rol inzake zorgvuldigheid in gevallen dat burgers niet noodzakelijk 

een beslissing moeten verwachten (men kan oordelen het verblijf te laten voortduren, waarvan geen 

bevestiging wordt gegeven). Er kan dan ook verwacht worden dat verweerder het nodige doet om actief 

de uitvoering van zijn beslissingen op te volgen wat eenvoudig kan door raadpleging van de historiek in 

het bevolkingsregister. Door dit na te laten en pas te reageren op ogenblik dat de gemeente instructies 

vraagt over een verlenging van de verblijfskaart, is er uiterst onzorgvuldig gehandeld door verweerder; 

Door alsdan toch nog de instructies van 2013 te hernemen, werd eigenlijk een nieuwe beslissing 

genomen, die echter laattijdig was. 
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Hieruit volgt dat deze beslissing genomen werd buiten de voorziene termijn van artikel 42quater §1 VW 

en aldus nietig is. Immers werd niet overgegaan tot intrekking van het verblijfsrecht 5 jaar na de 

vaststelling van dit verblijfsrecht m.n. sinds datum van 8/9/2011. 

 

Bovendien moet ook vastgesteld worden dat bij het nemen van de nieuwe beslissing in februari 2017 tot 

intrekking van de F kaart, er geen rekening werd gehouden met de actuele toestand van verzoeker en 

daarover er geen motivatie werd gegeven. 

 

Immers moet gekeken worden naar de toestand op het ogenblik van het nemen van deze nieuwe 

beslissing per 3/2/2017 en wordt vastgesteld dat daarbij geen rekening werd gehouden met de lange 

duurtijd van het verblijf van verzoeker in België (sinds 2008 en met legaal verblijf sinds 2011) alsook zijn 

economische situatie en integratie. 

 

Verzoeker werkte reeds sinds 2012 en heeft dit ononderbroken gedaan tot op heden. De bestreden 

beslissing houdt daarmee geen rekening vermits enkel verwezen werd naar de beginnende 

tewerkstelling van 2012, doch niet gekeken werd naar de verderzetting hiervan gedurende 5 jaar. 

Verwerende partij heeft geen rekening gehouden met alle actuele feiten zodat de beslissing 

onvoldoende gemotiveerd is. 

 

Bovendien heeft verwerende partij ook nagelaten om verzoeker uit te nodigen bijkomende informatie te 

bezorgen over zijn actuele toestand, vooraleer werd overgegaan tot nieuwe (laattijdige!) instructies tot 

intrekking van zijn verblijfskaart. Op die wijze werd ook de hoorplicht geschonden.” 

 

En: 

 

“Ondergeschikt, in geval geoordeeld zou worden dat er geen sprake is van een nieuwe beslissing, 

buiten termijn genomen, is de bestreden beslissing in elk geval nietig. 

 

Immers werd er door de raadsman van verzoeker in september 2012 een schrijven overgemaakt waarbij 

stukken werden aangeleverd die aantoonden dat er reeds sprake was een relatie en gezamenlijke 

vestiging sinds 2008. 

 

Er werden verklaringen voorgebracht ten bewijze van de feitelijke samenwoning sinds meerdere jaren, 

hetgeen echter door verweerder enkel beoordeeld werd in het kader van sociale en economische 

integratie, doch niet inzake het bewijs van de duurtijd relatie en gezamenlijke vestiging; Nochtans is dit 

één van de essentiële argumenten waarom verzoeker onder de uitzondering van art 42quater §4, 1° VW 

zou vallen. 

 

Ook het voornemen om te huwen in februari 2011 is hiervan een bewijs doch wordt nergens 

gemotiveerd waarom dit niet in overweging wordt genomen. 

 

Verweerder beweert heden dat zij de stukken vermeld in de fax (doch opgestuurd per post) nooit heeft 

ontvangen. Dit bewijst opnieuw de onzorgvuldigheid waarmee verweerder dossiers behandelt en het 

hoorrecht van verzoeker niet honoreert. Ook van verweerder kan een actieve rol verwacht worden: 

wanneer stukken worden aangekondigd per fax doch men ontvangt deze (beweerdelijk) niet, betaamt 

het aan verweerder om verzoeker te laten weten dat de postzending niet is toegekomen; alsdan had 

nog een nieuwe kopij van de stukken kunnen verstuurd worden. Heden, bijna 5 jaar later, is dat niet 

meer mogelijk. De bewering nu dat men nooit iets heeft ontvangen en dus hiermee geen rekening kon 

houden, komt zeer laattijdig. 

 

Men wist dat er stukken waren en had verzoeker kunnen inlichten dat men deze niet heeft ontvangen 

om alsdan op zorgvuldige wijze een beslissing te kunnen nemen. Het is duidelijk een strategie van 

verweerder om dossiers echter zodanig te beheren dat uiteindelijk elke negatieve beslissing kan 

verantwoord worden zelfs al heeft verweerder zelf niet zorgvuldig gehandeld, maanden gewacht met het 

nemen van een beslissing en ook nadien niet opgevolgd of de beslissing wel werd betekend. 

 

Verweerder wentelt zo haar eigen verantwoordelijkheden af doch vertoont zo geen zorgvuldig bestuur. 

De beslissing is dan ook onvolledig in haar motivering nu minstens verweerder haar verplichting tot het 

actief garanderen van het hoorrecht niet naleefde en eenvoudig weg negeerde dat er stukken werden 

aangekondigd.. Daardoor werd ook art 42quater §4 1° lid VW geschonden, nu er wel degelijk sprake 
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was van een gezamenlijke vestiging sinds 3 jaar waarvan minstens 1 in het Rijk en verzoeker ook 

werkzaam was; de wettelijke samenwoning duurde immers van juni 2011 tot juni 2012.”  

 

3.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het betoog van de verzoekende partij: 

 

“2.1. Betreffende het eerste middel 

In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- De redelijke termijn, 

- Het zorgvuldigheidsbeginsel, 

- Het vertrouwensbeginsel. 

Verzoekende partij voert in essentie aan dat hij in september 2012 werd uitgenodigd om stukken voor te 

leggen, waarna in april 2013 een beslissing werd genomen. Volgens verzoekende partij heeft de 

beslissing 7 maanden op zich laten wachten, wat onredelijk lang zou zijn, waarbij verzoekende partij 

wijst op de termijnen die gelden voor de beoordeling van een vestigingsaanvraag (tot 6 maanden). 

Verzoekende partij stelt dat hij na 6 maanden erop kon vertrouwen dat zijn verblijfsrecht behouden 

bleef. Ook wijst verzoekende partij op het feit dat hij pas in 2017 kennis kreeg van de bestreden 

beslissing, wat op een ernstig gebrek aan zorgvuldigheid zou wijzen. 

Verweerder laat vooreerst gelden dat de kritiek van verzoekende partij, als zou het nemen van de 

beslissing meer dan 6 maanden in beslag hebben genomen, feitelijke grondslag mist. 

Verzoeker werd immers op 12.09.2012 uitgenodigd om binnen de 30 dagen, en dus uiterlijk tegen 

12.10.2012 stukken voor te leggen ter staving van zijn sociale en economische integratie in België, 

conform art. 42quater, § 1, derde lid Vreemdelingenwet. 

Pas na het verstrijken van die termijn kon de gemachtigde van de Staatssecretaris het dossier ter hand 

nemen, en onderzoeken of het verblijfsrecht van meer dan drie maanden kon worden behouden. 

De in casu bestreden beslissing werd genomen op 09.04.2013, na grondig onderzoek en rekening 

houdend met de elementen die de situatie van verzoekende partij kenmerken, en dus binnen de 6 

maanden na 12.10.2013. 

Het kan de gemachtigde van de Staatssecretaris bezwaarlijk worden verweten dat de nodige tijd te 

nemen ten einde de situatie van verzoekende partij grondig te onderzoeken, daarbij in acht nemende 

elke relevante informatie. 

Voorts moet opgemerkt dat de kritiek van verzoekende partij eveneens juridische grondslag mist. 

Art. 42quater, § 1 Vreemdelingenwet bepaalt uitdrukkelijk dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

over een periode van 5 jaar na erkenning van het verblijfsrecht beschikt, om een beslissing tot 

beëindiging van dit verblijfsrecht te nemen. 

In casu kan niet worden betwist dat de beslissing, die in 2013 werd genomen, tijdig is in de zin van art. 

42quater, § 1 Vreemdelingenwet (de vestigingsaanvraag dateert immers pas van 2011). 

Een beginsel van behoorlijk bestuur kan, in tegenstelling tot wat verzoekende partij lijkt aan te nemen, 

geef afbreuk doen aan de wettige termijnregeling voorzien in art. 42quater, § 1 Vreemdelingenwet. 

Het vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van redelijke termijn, laten als 

beginselen van behoorlijk bestuur het bestuur niet toe om deze beginselen contra legem toe te passen 

(P. POPELIER, ‘Beginselen van behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie van de normen’, in 

I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (ed.), Beginselen van behoorlijk bestuur, 2006, Die Keure, Brugge, 

33). De kritiek van verzoekende partij is derhalve niet van aard afbreuk te doen aan de geldende 

bepalingen van art. 42quater, § 1 Vreemdelingenwet. Er anders over oordelen zou in strijd zijn met het 

legaliteitsbeginsel. 

Verweerder merkt nog op dat verzoekende partij ook niet aanvoert, en a fortiori niet bewijst, dat de 

bestreden beslissing steunt op onzorgvuldige of onvolledige voorbereiding en/of feitenvinding. 

Waar verzoekende partij nog aanvoert dat de bestreden beslissing op onzorgvuldige wijze ter kennis 

werd gebracht, laat verweerder gelden dat gebreken in de kennisgeving geen aanleiding kunnen geven 

tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

Zie in die zin: 

“3.3.2. Een eventueel gebrek in de betekening van de bestreden beslissing heeft geen invloed op het 

rechtmatig karakter van de genomen beslissing zelf. Verzoekers kritiek op de wijze van kennisgeving 

van de bestreden beslissing kan derhalve niet tot de nietigheid van de bestreden beslissing leiden (RvS 

11 september 2002, nr. 110.118; RvS 6 januari 2004, nr. 126.889 en RvS 21 maart 2005, nr. 142.408), 

temeer nu verzoeker op geen enkele wijze aantoont dat de manier waarop de kennisgeving zou zijn 

gebeurd hem enig nadeel zou hebben berokkend en hij dus niet aantoont welk belang hij bij deze grief 

kan doen gelden.” (R.v.V. nr. 101592 van 25 april 2013) 

“Niettemin dringt de vaststelling zich op dat dit gegeven in principe niet vermag terug te slaan op de 

wettigheid van de beslissing (RvS 8 mei 2008, nr. 182.753). Verzoekster kan dan ook niet dienstig 

verwijzen naar feiten die zich hebben voorgedaan nadat de bestreden beslissing werd genomen en 
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waarvan verweerder op het ogenblik van het nemen van de beslissing geen kennis kon hebben. Er kan 

ook niet worden vastgesteld dat de laattijdige betekening van de bestreden beslissing verzoekster 

schade heeft berokkend.” (R.v.V. nr. 97 660 van 21 februari 2013) 

“Inzoverre verzoekers nog verwijzen naar een laattijdige kennisgeving en de eventuele nadelen die zij 

hierdoor ondervonden, wijst de Raad erop dat zelfs indien er sprake is van een onregelmatige 

kennisgeving dan nog kan een eventueel gebrek in de kennisgeving van een administratieve akte niet 

van aard zijn om aanleiding te kunnen geven tot de nietigverklaring van de akte als dusdanig (RvS 24 

augustus 1994, nr. 48.781; RvS 13 februari 2003, nr. 115.866).” (R.v.V. nr. 39 724 van 3 maart 2010) 

Verweerder benadrukt daarbij nog dat uit het administratief dossier (zie feitenrelaas supra) afdoende 

blijkt dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris op een zorgvuldige wijze werd gehandeld, daar 

waar tijdig (en herhaaldelijk) instructies tot betekening werd gegeven aan de gemeente Sint-Gillis. 

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat het eerste middel van verzoekende 

partij niet kan worden aangenomen. 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen. 

2.2. Betreffende het tweede middel 

In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- Art. 42quater, § 1 Vreemdelingenwet, 

- De materiële motiveringsplicht, 

- De hoorplicht. 

De kritiek van verzoekende partij berust op de premisse dat de eigenlijke beslissing tot beëindiging van 

het verblijfsrecht pas op 03.02.2017 werd genomen. Het zou gaan om een onderscheiden beslissing, 

die laattijdig zou zijn genomen en waarbij geen rekening zou zijn gehouden met de actuele situatie van 

verzoekende partij. 

Verweerder laat gelden dat de kritiek van verzoekende partij elke grondslag mist. 

Uit het administratief dossier, en ook uit de uitdrukkelijke inhoud van de bestreden beslissing, blijkt dat 

de bestreden beslissing werd genomen op 09.04.2013. 

Het louter feit dat verzoekende partij (onterecht) nog tot 17.02.2017 in het bezit is gebleven van zijn F-

kaart, doet daaraan geen afbreuk. 

De afgifte (en het behoud) van een F-kaart aan een onderdaan van een derde land, familielid van een 

Unieburger, is immers niet te beschouwen als een rechtscheppende handeling, maar heeft een louter 

declaratoir karakter. 

Zie HvJ 14 april 2005, C-157/03, Commissie t. Koninkrijk Spanje, punt 28: 

“In dit verband wordt het recht van toegang tot het grondgebied van een lidstaat van een onderdaan van 

een derde land die gehuwd is met een onderdaan van een lidstaat, louter ontleend aan de 

familiebetrekking. Derhalve is de afgifte van een verblijfsvergunning aan een onderdaan van een derde 

land die gehuwd is met een onderdaan van een lidstaat niet te beschouwen als een rechtscheppende 

handeling, maar als een handeling waarbij een lidstaat de individuele positie van een onderdaan van 

een derde land ten opzichte van de bepalingen van het gemeenschapsrecht vaststelt (zie arrest BRAX, 

reeds aangehaald, punt 74).” 

Ook de Raad van State bevestigde dit standpunt in haar rechtspraak; zie het arrest nr. 217.116 dd. 

05.01.2012: 

“De afgifte van deze of gene verblijfskaart heeft immers een declaratoir karakter en geen constitutief 

karakter. Dit brengt met zich mee dat het verblijf van een burger van de Unie niet als legaal kan worden 

aangemerkt, enkel op grond van het feit dat een dergelijke kaart hem geldig is afgegeven.” 

Het middel faalt dan ook in rechte. 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen. 

2.3. Betreffende het derde middel 

In een derde middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- Art. 42quater, § 4 Vreemdelingenwet, 

- De motiveringsplicht. 

Verzoekende partij beweert in het verzoekschrift dat middels een schrijven van september 2012 

“stukken werden aangeleverd die aantoonden dat er reeds sprake was [van] een relatie en gezamenlijke 

vestiging sinds 2008.” 

De verweerder acht dit middel niet ontvankelijk, in zoverre verzoekende partij de schending van de 

“motiveringsplicht” opwerpt. 

Immers, er werd terecht reeds geoordeeld dat onontvankelijk is, het onderdeel (en a fortiori het middel) 

dat met het oog op een vernietiging van een verplicht te motiveren beslissing een motiveringsgebrek 

aanvoert, maar hiervoor geen wetsbepaling als geschonden aanduidt (cf. naar analogie: Cass. AR 

C.94.0369.N, 9.5.1997, Arr. Cass. 1997, 531). 

Aan deze laatste vereiste beantwoordt volgens de verweerder niet de loutere vermelding van een 

motiveringsgebrek in termen van een schending van “de motiveringsplicht”. 
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Er bestaan namelijk diverse types van motiveringsplicht, beheerst door onderscheiden rechtsregels en 

met eigen kenmerken. 

Terwijl ook de voorgehouden schending van art. 42quater, § 4 Vreemdelingenwet niet kan worden 

aangenomen. 

Verzoekende partij heeft inderdaad via zijn advocaat briefwisseling verstuurd naar de gemeente Sint-

Gillis, m.n. op 14.09.2012 en 25.09.2012. 

In het faxbericht dd. 25.09.2012 werd verwezen naar de (goede) medische toestand van verzoeker, 

waarbij in bijlage een medisch attest werd gevoegd. Dit faxbericht verwees niet naar “een relatie en 

gezamenlijke vestiging sinds 2008”. 

Dit faxbericht kan niet in verband worden gebracht met de kritiek van verzoekende partij. 

In het faxbericht dd. 14.09.2012 wordt beweerd dat er sprake zou zijn met een aanvang ‘in feite’ van de 

gezamenlijke vestiging in 2008. Er wordt ook verwezen naar stukken, die naderhand ‘per gewone post’ 

zouden worden bezorgd. 

Uit het administratief dossier blijkt echter niet dat deze stukken ooit effectief werden voorgelegd. 

Verzoekende partij legt hier geen bewijs van voor, terwijl deze stukken ook geen deel uitmaken van het 

administratief dossier. 

De gemeente Sint-Gillis heeft een stukkenbundel overgemaakt op 12.09.2012, maar dit bundel bestaat 

uitsluitend uit documenten die verband houden met de tewerkstelling en integratie van verzoekende 

partij. 

Aan de gemachtigde van de Staatssecretaris kan dan ook niet worden verweten dat hij niet heeft 

gemotiveerd over stukken die nooit werden voorgelegd. 

Verweerder merkt daarbij nog op dat verzoekende partij zelf, bij zijn verzoekschrift, een kopij voegt van 

het schrijven van zijn advocaat dd. 14.09.2012, met faxbevestiging, maar hieruit blijkt eens te meer dat 

slechts 2 pg. werden overgemaakt (zie faxbevestiging), terwijl verzoekende partij niet aantoont dat de in 

dit schrijven aangehaalde stukken ooit aan de gemeente / aan de Dienst Vreemdelingenzaken werden 

overgemaakt. 

Integendeel, verzoekende partij voegt bij zijn verzoekschrift zelfs geen kopij van deze beweerdelijk 

aangehechte stukken. 

De kritiek van verzoekende partij, als zou met bepaalde stukken geen rekening zijn gehouden, mist dan 

ook feitelijke grondslag. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat het verblijfsrecht van meer dan drie maanden dient te 

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

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

Het derde middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.1.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) kan als annulatierechter enkel een 

wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming van de Raad 

van State en oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, 

Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit houdt in dat de Raad in het raam van de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht niet bevoegd is om zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van 

die van de administratieve overheid. De Raad is enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet tot een onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, 

nr.101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).  

 

In de bestreden beslissingen kan gelezen worden wat volgt: “-Betrokkene legt een werkgeversattest 

voor en 1 loonfiche: gezien het hebben van een job een min of meer basisvoorwaarde vormt om een 

menswaardig bestaan te kunnen leiden, is met het voorleggen van een arbeidscontract en bijhorende 

loonfiches onvoldoende bewezen dat er uitzonderlijke inspanningen worden geleverd om te integreren 

in het Rijk. 
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-Verklaringen op eer door derden: Gezien deze verklaringen op eer door derden niet op hun feitelijkheid 

en waarachtigheid getoetst kunnen worden, zijn ze onvoldoende bewijs van de sociale en economische 

integratie in België. 

 

-Een deelcertificaat Nederlands tweede taal en cursus maatschappelijke integratie: aangezien het 

volgen van deze cursussen een verplichting van het inburgeringstraject is, toont dit niet aan dat 

betrokkene op een bijzondere manier reeds geïntegreerd is in België. 

 

-Uit het voorgelegde medisch attest blijkt dat betrokkene vrij is van besmettelijke ziektes. Bijgevolg zijn 

er geen medische redenen die betrokkene zouden beletten terug te keren naar zijn land van herkomst. 

 

Gelet op al het voorgaande wordt geconcludeerd dat het bepaalde in artikel 42quater, §1,4° van 

toepassing is op de betrokkene, dat de economische, sociale en culturele integratie van de betrokkene 

in het Rijk niet van die aard is dat het verdere verblijf van de betrokkene in het Rijk gerechtvaardigd 

wordt.” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt inderdaad dat de verwerende partij op 12 september 

2012 een schrijven ter kennis bracht aan de verzoekende partij met de vraag om voormelde bewijzen 

voor te leggen. In voormeld schrijven wordt vermeld dat de verzoekende partij de eventuele bewijzen 

dient voor te leggen ten laatste “30 dagen na de betekening van dit schrijven”. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 12 september 2012 een 

aantal stukken overhandigde aan de gemeente Sint-Gillis. Op 14 september 2012 richtte de advocaat 

van de verzoekende partij een brief aan de verwerende partij en op 25 september 2012 werden nog een 

aantal stukken aan de verwerende partij verstuurd.  

 

De Raad stelt vast dat de verwerende partij wel degelijk de door de verzoekende partij voorgelegde 

stukken in overweging heeft genomen, doch geoordeeld heeft dat de situatie, zoals deze blijkt uit de 

voorgelegde documenten, niet van die aard is dat een terugkeer naar het land van herkomst schadelijk 

zou zijn voor betrokkene en dat de gezondheidstoestand, de gezins- en economische situatie, de 

sociale en culturele integratie in het Rijk niet van die aard zijn dat het verdere verblijf in het Rijk erdoor 

gerechtvaardigd wordt. 

 

Echter is de verzoekende partij van mening dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met 

haar huidige situatie en beklaagt zij zich over het feit dat in september 2012 stukken werden gevraagd 

terwijl de beslissing op 9 april 2013 genomen werd, die dan nog eens op 17 februari 2017 betekend 

werd. De verzoekende partij stelt dat zij gedurende deze periode steeds legaal op grondgebied 

verbleven heeft, daar ze in het bezit was van een F-kaart en dat ze sinds 2012 gewerkt heeft. De 

verzoekende partij argumenteert dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met haar 

actuele situatie.  

 

De Raad stelt vast dat de verwerende partij in het kader van een onderzoek op grond van artikel 

42quater, §1, laatste lid, van de Vreemdelingenwet in casu over gegevens beschikte die dateren van 

september 2012. Het administratief dossier bevat geen concrete reden waarom de verwerende partij – 

die de verzoekende partij slechts één maand de tijd gaf om stukken voor te leggen die haar actuele 

toestand dienden te verduidelijken – vervolgens zelf zeven maanden wachtte om over te gaan tot het 

nemen van de bestreden beëindigingsbeslissing en dan nog eens bijna vier jaar wachtte om de 

beslissing te betekenen, terwijl de verzoekende partij steeds in dezelfde gemeente woonachtig was en 

haar adreswijziging in dezelfde gemeente aan de gemeente meedeelde op 19 maart 2014. 

 

Gelet op het verstrijken van een termijn van zeven maanden sinds het opvragen van bewijzen in het 

licht van het onderzoek conform artikel 42quater, §1, laatste lid, van de Vreemdelingenwet en het 

gegeven dat de bestreden beslissingen bijna vier jaar later betekend werden - waarbij het niet onredelijk 

is er van uit te gaan dat de verzoekende partij na dergelijke termijn in de veronderstelling is dat haar 

verblijfsrecht niet zal worden beëindigd - kwam het niet aan de verzoekende partij toe, die niet op de 

hoogte was van de plannen van de verwerende partij om haar verblijfsrecht alsnog te beëindigen, om de 

verwerende partij zelf op de hoogte te brengen van haar actuele situatie conform artikel 42quater, §1, 

laatste lid, van de Vreemdelingenwet. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt 

aannemelijk gemaakt.  
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Daarenboven bevatten de bestreden beslissingen geen antwoord op het schrijven van de advocaat van 

verzoekende partij van 14 september 2012 waarin zij uiteenzet waarom ze meent dat de advocaat van 

de verzoekende partij onder het toepassingsgebied van artikel 42quater, §4, van de Vreemdelingenwet 

valt nu zij in haar schrijven uiteenzet dat de gezamenlijke vestiging meer dan drie jaar geduurd heeft, 

waarvan ministens één jaar in het Rijk.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere 

onderdelen van het middel niet tot een ruimere vernietiging kan leiden, dienen deze niet te worden 

onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

Nu de verzoekende partij als gevolg van de nietigverklaring van de beslissing waarbij haar recht op 

verblijf van meer dan drie maanden wordt beëindigd, terugvalt op de situatie waarin zij opnieuw 

gerechtigd is op een verblijf van meer dan drie maanden in België, vereist een goede rechtsbedeling dat 

ook het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten uit het rechtsverkeer wordt gehaald door een 

nietigverklaring ervan. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

Integratie en Armoedebestrijding van 9 april 2013 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21), wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig juli tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


