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 nr. 58 086 van 18 maart 2011 

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Burundese nationaliteit te zijn, op 15 oktober 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 16 september 2010 tot beëindiging van het 

verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 december 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 februari 

2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. TURAN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“In uitvoering 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 een einde gesteld 

aan het recht op verblijf van (C.J.), (…), van Burundese nationaliteit.  

 

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

 

Reden van de beslissing:  

Artikel 42 quaterSI.4* van de wet van 15.12.1980: er Is geen gezamenlijke vestiging meer van 

de echtgenoten.  
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Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat de betrokkene sinds 27.05.2010 op een ander adres 

woont; dit werd ook door de gemeente bevestigd. Hij woont op dit adres bij iemand anders.  

 

Betrokkene heeft onvoldoende aangetoond aan de voorwaarden van artikel 42quatar §4 te voldoen, 

zoals werd gevraagd in een brief d.d. 22.06.2010.  

Hij legt slechts één toonfiche voor van één dag interim arbeid. De ziekteverzekering liep slechts tot 

27.05.2010. Uit het bijgevoegd document van de ziekteverzekering blijkt tevens dat betrokkene leefloon 

genoot van 02.04.2010 tot 01.07.2010.  

Wat betreft het omgangsrecht met of recht van bewaring van het kind Is er slechts een mondelinge 

verklaring van betrokkene aan de gemeente dat hij zijn kind op elk ogenblik mag bezoeken. De mening 

van de moeder hierover is niet gekend. » 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

“Schending van de ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR: materiële 

motiveringsplicht, zorgvuldigheidsbeginsel én vertrouwensbeginsel. Doordat de bestreden 

beslissing het verblijfsrecht van verzoeker beëindigd door zich te baseren op stukken uit een dossier 

die kennelijk niet volledig is. Zij baseert zich enkel op een één loonfiche van één dag arbeid en stelt 

dat de ziekteverzekering slechts loopt tot 27.05.2010. Daarnaast neemt de overheid een beslissing tot 

intrekking van de verblijfsvergunning, wetende dat verzoeker nog steeds gehuwd is en een Belgisch 

kind heeft. De bestreden beslissing stelt dat er enkel een mondelinge verklaring is inzake de 

omgangsregeling én stelt uitdrukkelijk dat de mening van de moeder hierover niet is gekend. Terwijl 

de overheid bij een dermate summier dossier de nodige inspanningen moet doen om voldoende 

informatie te verzamelen alvorens een beslissing te nemen. Indien het dossier zodanig summier is dient 

de overheid bijkomende informatie op te vragen bij verzoeker zelf of bij zijn eigen overheidsinstanties. 

Dat de overheid bij het nemen van een beslissing zorgvuldig tewerk moet gaan door eerst te 

onderzoeken, controleren en dan pas een besluit te nemen. Dat verzoeker er bovendien rechtmatig op 

mocht vertrouwen dat de overheid zorgvuldig tewerk zou gaan. De overheid heeft niet de nodige 

controle gedaan om na te gaan of verzoeker tewerkgesteld is én of er een secundaire 

omgangsregeling werd vastgelegd. Bij het nemen van haar beslissing heeft de overheid dan ook geen 

rekening gehouden met de tewerkstelling van verzoeker en de aard en omvang van het leefloon die hij 

ontvangt. De overheid heeft tevens geen rekening gehouden met een eventuele verlening van zijn 

ziekteverzekering. Tot slot heeft de overheid ook geen rekening gehouden met de procedure dringende 

en voorlopige maatregelen die werd ingesteld en die nog steeds hangende is. Uit de bestreden 

beslissing kan verzoekster enkel afleiden dat de overheid de beslissing tot beëindiging van het 

verblijfsrecht van verzoeker heeft 'onderzocht' op grond van de beperkt overhandigde stukken. 

Verzoeker spreekt zeer beperkt Nederlands en begrijpt daardoor niet alles. Van hem werden een 

aantal documenten verzocht en hij heeft deze afgeleverd aan de Gemeente Lanaken. Wanneer hem 

werd gevraagd achter zijn kind, heeft hij louter verklaard dat hij zijn kind kan zien wanneer hij wil nu 

zijn echtgenote hierover geen enkel probleem maakt. Daarom is verzoeker ook om de hoek gaan 

wonen om zijn kind zo veel mogelijk te kunnen opvangen en om te trachten de relatie tussen hem en 

zijn echtgenote te redden. Er is verzoeker nooit om verduidelijking of bijkomende stukken gevraagd, 

zodat hij er van uit ging dat alles in orde was. De overheid heeft bij de beoordeling ook zelf geen 

initiatieven genomen om de juiste draagwijdte van de stukken te achterhalen. De overheid heeft zelfs 

geen moeite genomen om de standpunt van de echtgenote van verzoeker na te gaan in verband met de 

omgangsregeling! Aangezien de woonplaats van de partijen de territoriale bevoegdheid van de 

rechtbank bepaald voor het bekomen van dringende en voorlopige maatregelen, kon de overheid 

minstens navraag doen of er een procedure aanhangig was en of er inmiddels een vonnis was 

uitgesproken. Minstens had de overheid deze stukken via verzoeker dienen op te vragen. Daarnaast 

heeft de overheid geen moeite gedaan om na te gaan of verzoeker werkt. Men stelt zelf vast dat er 

maar één loonfiche voor één dag werd bijgebracht en een attest van leefloon. De overheid had immers 

bij zijn administratieve diensten kunnen nagaan waar en hoe lang verzoeker werkte. Deze gegevens 

worden immers door de verschillende instanties overgemaakt aan de FOD Dienst Belastingen. 

Minstens had hij bijkomende documentatie of inlichtingen van verzoeker kunnen vragen. Verzoeker 

heeft inderdaad slechts één loonfiche voor één dag binnen gebracht. Doch hij was van de 

veronderstelling dat hij enkel moest aantonen dat hij werkt en bij wie hij werkt, ongeacht de duur. 

Verzoeker was immers tewerkgesteld via een interimkantoor die enkel dagcontracten afleverde. 

Aangezien hij niet voltijds aan het werk was en door de Vrederechter te Maasmechelen verplicht werd 

om de echtelijke woning te verlaten heeft hij zijn intrek genomen bij een vriend die om de hoek 
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woonde. Het OCMW te Lanaken heeft hem voor een bepaalde periode leefloon toegekend om de 

kosten hiermee gepaard te kunnen dragen. Het OCMW kende het leefloon uit als aanvulling op zijn 

inkomsten uit arbeid. Dit wil zeggen dat zijn inkomsten maandelijks werden afgetrokken van het bedrag 

van leefloon. Indien verzoeker dus voldoende had gewerkt, kreeg hij ook geen leefloon uitbetaald. 

Betreffende zijn arbeidsituatie brengt verzoeker thans de volgende documenten bij: 

 - Bewijs van tewerkstelling in 2008 via tempo-team: inkomen van 4.384 €. Het inkomen van 2008 lijkt 

laag, maar het inkomen dient bekeken te worden aan de hand van zijn inschrijving in België. In maart 

2008 is verzoeker in Nederland gehuwd en daarna is hij pas naar België gekomen. Het inkomen moet 

derhalve in verhouding bekeken worden. 

- Bewijs van tewerkstelling in 2009 via tempo-team: inkomen van 10.503 €. 

- Inkomsten van 2010: aangezien het jaar 2010 nog niet op zijn einde is kan hij hiervoor nog 

geen jaaroverzicht krijgen. Spijtig genoeg is verzoeker een groot aantal loonfiches verloren door 

het verhuis. Voor 2010 brengt hij echte de meest recente bewijsstukken bij, namelijk zijn 

tewerkstelling op 17, 24, 20, 27 september t.e.m. 1 oktober 2010. 

Ook inzake de ziekteverzekering heeft de overheid veel te snel conclusies getrokken. Zij stelt zonder 

meer dat de ziekteverzekering slechts loopt tot 27.05.2010. Thans brengt verzoeker een bewijs bij dat 

hij een ziekteverzekering heeft tot 31.12.2010. Uiteraard zal de ziekteverzekering vervolgens verlengd 

worden. De overheid is bij de beoordeling niet uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, waardoor er 

geen correcte beoordeling kon gebeuren en zij derhalve onredelijk tot haar besluit is gekomen. 

Verzoekster is derhalve van mening dat er een schending van de materiële motiveringsplicht is. (zie bv. 

R.v.St. nr. 101.624, 7 december 2001; RvV nr. 24.481, 13 maart 2009; RvV nr. 10.209, 21 april 2008) 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenbevinding. Bij het nemen van 

een beslissing moet het bestuur zich steunen op alle gegevens van het dossier. Het bestuur heeft 

onder andere geen rekening gehouden met het feit dat verzoeker thans tewerkgesteld is, een 

ziekteverzekering heeft en een procedure dringende en voorlopige maatregelen hangende is bij het 

Vredegerecht te Maasmechelen, waarin reeds een uitgebreid secundair verblijfsrecht is toegekend aan 

verzoeker. De bestreden beslissing is kennelijk onredelijk en getuigt van een onzorgvuldig optreden 

van het bestuur. Verzoeker is dan ook van mening dat de zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden. 

(RvSt nr. 154.954, 14 feb. 2006; Rvst. 167.411, 2 feb. 2007; RvV nr. 15.642, 1 sept. 2008). De 

bestreden beslissing is derhalve genomen op grond van onjuiste, minstens onvolledige gegeven en op 

kennelijk onredelijke en onzorgvuldige wijze. Tot slot is verzoeker van mening dat er een schending is 

van het vertrouwensbeginsel aangezien het beginsel kan worden omschreven als één van de 

beginselen van behoorlijk bestuur krachtens hetwelk de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste 

gedragslijn van de overheid.” 

 

Verzoeker doet in de repliekmemorie gelden:  

 

“Verwerende partij verwijst keer op keer naar het schrijven van 22.06.2010 waarin verzocht wordt om 

inlichtingen te verschaffen op uiterlijk 01.08.2010. Zij zou bij het nemen van haar beslissing uitgegaan 

zijn van correcte gegevens aan haar verschaft, waarbij zij enkel rekening kon houden met de gegevens 

die effectief aan haar werd overgemaakt, Door gebrekkige gegevens te verschaffen zou verzoeker zelf 

onzorgvuldig tewerk zijn gegaan, waardoor verwerende partij niets te verwijten zou zijn. 

Verzoeker moet dit ten stelligste betwisten. 

Verwerende partij heeft inderdaad verzocht om een aantal gegevens over te maken. Verzoeker heeft 

deze gegevens (achteraf gezien te beperkt) overgemaakt aan de bestuurlijke diensten die het op zijn 

beurt hebben overgemaakt aan verwerende partij. Verzoeker ging geheel ter goeder trouw ervan uit 

dat hij de juiste gegevens heeft overgemaakt, zonder de minste tegenindicatie dat de gegevens 

onvolledig zouden zijn op geen enkel moment heeft de gemeentelijke ambtenaar, aan wie de 

documenten werden overhandigd, of verwerende partij enige opmerking geformuleerd of om 

bijkomende inlichtingen verzocht!” 

Verwerende partij stelt: 
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“Waar verzoeker bij zijn verzoekschrift nog andere documenten aanbrengt, heeft verwerende partij de 

eer te antwoorden dat verwerende partij niet verweten kan worden geen rekening te hebben gehouden 

mei deze dementen, nu ze op het moment dat de beslissing genomen werd hier geen kennis van had, 

noch kon hebben." (p 4-5) (eigen onderlijning) 

Nochtans blijkt uit de gevestigde rechtspraak van de Raad dat de regelmatigheid van bestuurs-

beslissingen dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van 

het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen, (zie o.m. RvV, nr, 509, 29 

juni 2007) 

 

Verzoeker is er inderdaad over eens dat het bestuur slechts een beslissing kan nemen aan de hand 

van die gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om 

deze beslissing te nemen. 

De bestreden beslissing was volgens verwerende partij op 04.08.2010 genomen, exacte datum 

ontbreekt evenwel op de bijlage 21. Derhalve had het bestuur kennis kunnen nemen en een beslissing 

kunnen nemen aan de hand van de volgende gegevens: 

-Vonnis Vredegerecht Maasmechelen dd. 30.03.2010; 

-Vonnis Vredegerecht Maasmechelen dd. 01.06.2010; 

-Vonnis Vredegerecht Maasmechelen dd. 16.07.2010; 

-Verwaarloosbaar klein afstand van woonst tussen verzoeker en zijn kind; 

-Inkomstenbewijs volgens de fiscus; 

Voor deze gegevens te bekomen diende verwerende partij simpelweg bijkomende informatie te 

verzoeken aan verzoeker of aan zijn eigen staatsinstellingen. De bestreden beslissing werd betekend op 

16.09.2010, derhalve had verwerende partij de genomen beslissing kunnen intrekken, respectievelijk 

wijzigen, aan de hand van de volgende gegevens: 

- Schrijven raadsman aan Gemeente Lanaken dd. 07,09.2010 met bijlage; 

- Schrijven raadsman aan Dienst Vreemdelingenzaken dd. 07.09.2010 met bijlage; 

Door verwerende partij kan dan ook bezwaarlijk voorgehouden worden dat de bestreden beslissing 

gedegen, na grondig onderzoek, zorgvuldig én door het in overwegen nemen van alle gegevens werd 

genomen. Verwerende partij geeft zelf in haar nota met opmerkingen uitdrukkelijk toe dat zij geen 

kennis heeft genomen van bepaalde elementen. Enige inspanning om bijkomende informatie of 

toelichting te verzoeken van verzoeker werd niet geleverd. Betreffende artikel 42quater §1 en §4 van de 

Vreemdelingenwet verwijst verwerende partij simpelweg naar haar voorgaande uiteenzetting. Verzoeker 

kan deze standpunt dan ook maar alleen betwisten door eveneens naar zijn voorgaande uiteenzetting te 

verwijzen. Daarenboven wenst verzoeker er de aandacht op te vestigen dat een bestuurder erop mag 

vertrouwen (vertrouwensbeginsel) dat de DVZ niet zonder meer overgaat tot het beëindigen van het 

verblijfsrecht indien er zich echtelijke moeilijkheden voordoen (bv, RvV 35.2781 nr. 24.481 dd. 

13.03.2009). Het zou bovendien tegenstrijdig zijn met de fundamentele rechten van de mens om te 

stellen dat bij een gestoorde verstandhouding de verblijfsvergunning wordt ingetrokken, zonder 

rekening te houden met een mogelijke herstelling van de verstandhouding. Wellicht mag aangenomen 

worden dat binnen een huwelijk tussen een Belg en een niet-EU-burger eveneens huwelijksproblemen 

kunnen voordoen, die opgelost kunnen worden. In casu wordt mis- gebruik gemaakt van de verstoorde 

verstandhouding om het verblijfsrecht van verzoeker te beëindigen, wellicht met het oogmerk om te 

voorkomen dat er door een (schijn-)huwelijk een verblijfsrechtelijk voordeel wordt bekomen. Men vergeet 

evenwel dat verzoeker reeds een verblijfstitel had in Nederland, die hij door het verkrijgen van een 

verblijfstitel in België heeft verloren.” 

2.1.2. De verwerende partij stelt in de nota: 

 

“In een eerste middel stelt verzoeker een schending voor van de materiële motiveringsplicht, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Met betrekking tot de voorgelegde loonfiche stelt 

verzoeker dat hij dacht dat hij enkel diende aan te tonen dat hij werkt en bij wie hij werkt, ongeacht de 

duur. Bij zijn verzoekschrift voegt hij nog enkele documenten toe. Verwerende partij heeft de eer te 

antwoorden dat verwerende partij enkel rekening kan houden met die documenten die werden 

voorgelegd op het moment dat de bestreden beslissing genomen werd. De elementen die verzoeker bij 

zijn verzoekschrift toevoegt hebben geen invloed op de inhoud van de bestreden beslissing. Verder 
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heeft verwerende partij de eer te antwoorden dat uit het administratieve dossier duidelijk blijkt dat 

verzoeker gevraagd werd d.d. 22 juni 2010 om ten laatste d.d. 1 augustus 2010, de volgende 

documenten voor te leggen: (…). De bewering als zou verzoeker niet geweten hebben dat hij meerdere 

loonfiches diende over te maken, wordt weerlegd door een loutere lezing van bovenstaande brief.” 

 

Aangaande een eventuele procedure of vonnis verwijst de verwerende partij naar dezelfde brief van 22 

juni 2010. Zij stelt dat in die brief gevraagd werd om voor 1 augustus 2010 een vonnis waarin het 

hoederecht over het kind toegekend is aan betrokkene voor te leggen. Verzoeker heeft pas op 7 

september 2010 twee tussenvonnissen overgemaakt aangaande het omgangsrecht met zijn kind. 

Verzoeker heeft dus gewacht tot de bestreden beslissing genomen werd en kan derhalve de 

verwerende partij onmogelijk onzorgvuldig gedrag verwijten. 

 

2.1.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 

 

Op 16 september 2010 wordt de bestreden beslissing genomen. Op 22 juni 2010 vraagt de verwerende 

partij per brief aan de burgemeester van Lanaken: “Naar aanleiding van de melding dat er geen 

samenwoonst meer is verzoek ik u zo spoedig mogelijk een uitgebreid relatieverslag op te stellen. 

Gelieve te achterhalen of er al dan niet nog een gezinscel is en nog een relatie is.” Op 8 juli 2010 wordt 

de verwerende partij door I.M. van de Politiezone Lanaken op de hoogte gesteld van volgende 

vaststelling: “Uit onderzoek blijkt dat betrokkene (W.A.) (…) en (C.J.) (…) niet langer samenwonen. De 

relatie is beëindigd sinds maart 2010. De procedure rond de echtscheiding werd door (W.) ingezet. Haar 

advocaat is Meester Johan CHRISTOFFELS uit Lanaken. Hij is ook in het bezit van alle documenten 

met precieze data op vermeld. Opsteller is ter plaatse geweest te 3620 LANAKEN, Maaseikersteenweg 

32 bus 7 voor een woonstcontrole. (W.) woont nog in het appartement tesamen met haar zoontje (C.J.), 

04/01/2009.”   

 

Uit het administratief dossier blijkt bijgevolg dat de verwerende partij op 8 juli 2010 op de hoogte was of 

minstens op de hoogte kon zijn van voornoemd relatieverslag. Aangezien de verwerende partij op eigen 

initiatief de beslissing neemt waarbij het verblijfsrecht wordt beëindigd met bevel om het grondgebied te 

verlaten mag van de gemachtigde verwacht worden dat hij zijn onderzoeksplicht als onderdeel van de 

zorgvuldigheidsplicht met de nodige ernst ter harte neemt. Dit houdt in dat verwerende partij niet enkel 

dient na te gaan of is voldaan aan de voorwaarden voor de beëindiging van het verblijfsrecht, zoals wordt 

bepaald in de eerste paragraaf van artikel 42 quater, maar tevens dient hij na te gaan of er een gezinscel 

bestaat. Indien zij hiervoor onvoldoende informatie heeft om tot een beslissing te komen, dient zij 

bijkomend onderzoek te verrichten. Uit de informatie waarover de verwerende partij beschikte op het 

moment van de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker vader is van een minderjarig Belgisch kind. De 

bestreden beslissing bevat hierover volgend motief: “Wat betreft het omgangsrecht met of recht van 

bewaring van het kind Is er slechts een mondelinge verklaring van betrokkene aan de gemeente dat hij 

zijn kind op elk ogenblik mag bezoeken. De mening van de moeder hierover is niet gekend”. Uit de 

bestreden beslissing blijkt niet dat de verwerende partij heeft dit gegeven nader heeft onderzocht, 

waardoor de zorgvuldigheidsplicht is geschonden. 

 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 16 

september 2010 tot beëindiging van het verblijfsrecht met bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien maart tweeduizend en elf door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. MILOJKOWIC 

 


