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 nr. 212 161 van 9 november 2018 

in de zaak RvV X VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. EL MALKI 

Keizerslaan 15/5 

1000 BRUSSEL 

  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 19 juli 2018 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 20 juni 2018   die een 

einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 21).  

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 25 juli 2018 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 oktober 

2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die loco advocaat A. EL MALKI verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat N. VANDENDRIESSCHE, die loco advocaat D. MATRAY 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 21 juli 2015 huwt verzoeker in Marokko met mevrouw H.F., van Belgische nationaliteit. 

 

1.2. Verzoeker dient op 15 augustus 2015 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, in de hoedanigheid van echtgenoot van een Belg. 

 

1.3. Op 22 oktober 2015 verkrijgt verzoeker het gevraagde verblijfsrecht.  
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1.4. Op 19 december 2016 wordt de inleidende dagvaarding tot echtscheiding betekend. Op 14 februari 

2017 wordt de echtscheiding uitgesproken.  

 

1.5. Op 20 juni 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing die een einde stelt aan het 

recht op verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 21). Dit is de bestreden beslissing, waarvan 

verzoeker kennis neemt op 2 juli 2018. De motieven 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: [D.] 

Voomaam: [A.] 

Nationaliteit: Marokko 

[…] 

 

Reden van de beslissing: 

 

Artikel 42quater §1 van de wet van 15.12.1980 4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij 

begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of nietig verklaard of er is geen gezamenlijke vestiging 

meer. 

 

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

bijlage 19ter op 15.08.2015, in functie van zijn Belgische echtgenote zijnde mevrouw [H.F.], met 

rijksregisternummer 56.07.12 510-64. Intussen is de situatie van betrokkene totaal gewijzigd. 

Overeenkomstig de gegevens van het Rijksregister blijkt dat betrokkene sedert 14.03.2017 als 

alleenstaand staat vermeld. De inleidende dagvaarding aangaande de echtscheiding vond plaats op 

19.12.2016. Mevrouw [H.] vordert de echtscheiding te. laten uitspreken op grond van onherstelbare 

ontwrichting overeenkomstig artikel 229, §1 - §2 - §3 van het Burgerlijk Wetboek. Uit het vonnis van de 

rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dd. 14.02.2017 (aangaande de dringende en voorlopige 

maatregelen) blijkt dat betrokkene gemachtigd werd, gezien zijn minder comfortabele positie om in de 

voormalige echtelijke woonst te verblijven. Deze administratieve gegevens bevestigen dat het koppel uit 

elkaar is en niet langer samenwoont. Overeenkomstig art. 42quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980 

kan daarom het verblijfsrecht van betrokkene beëindigd worden. 

 

Om overeenkomstig artikel 42quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980 een rechtmatig einde te kunnen 

stellen aan het verblijf van betrokkene werd betrokkene op 08.01.2018 verzocht zijn individuele situatie 

toe te lichten. Immers, overeenkomstig artikel 42quater, §1, derde lid van de zelfde wet dient rekening 

gehouden worden met de humanitaire situatie van betrokkene. Dé brief werd aan betrokkene betekend 

op 29.03.2018. Deze brief stelt daarenboven duidelijk dat tot aan de eventuele afgifte van de F+ kaart 

betrokkene er aan gehouden is alle relevante wijzigingen in zijn situatie aan onze dienst door te geven. 

 

Volgende documenten worden voorgelegd:  

 

- Arbeidscontracten bij werkgever Belgian Factory sprl dd. 29.10.2016 en 15.06.2016 + bijhorende 

loonfiches , juni 2016 - januari 2017 + overzicht betaling van P&V (arbeidsongeval) 

- Individuele rekening 2016 bij werkgever SILOC CVBA + Fiche nr. 281.10 - jaar 2016 bij werkgever 

SILOC CVBA 

- Fiche nr. 281.14 vervangingsinkomsten (verzekeringsinstellingen) jaar 2016 

- Uitkeringsattest De Voorzorg dd. 19.03.2018 voor de periode 15.02.2017-31.03.2018 

- Attest van het OCMW te Boom dd. 30.03.2018 waaruit blijkt dat betrokkene tot op datum van het attest 

geen enkele vorm van financiële steun heeft ontvangen. 

- Attesten P&V aangaande een arbeidsongeval dd. 18.07.2016 bij werkgever Belgian Factory, medische 

attest dd. 4.04.2018, 8.11,2017, 17.05.2017 van dokter Bitah N„ medisch attest dd. 30.03.2018, 

3.03.2017, 16.02,2017 & 16,01.2017 

- Attest van hoofsverblijfplaats. met historiek in de gemeente Boom (29.03.2018) 

- Attest van samenstelling gezin (situatie uit het verleden nl. 31.08.2015 & 13.03.2017) 
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- Attest VDAB dd. 30 03 2018) dd. 30,03,2018 bewijs van eerdere in" en uitschrijvingen (overzicht van 

6.10.2015 tot 30.03.2018) 

- " Attest van vervangingsinkomen, belastingfiche nr. 281.12 – aanslagjaar 2018- inkomsten 2017 

(socialistische mutualiteiten)  

- Attest RIZIV dd. 29.01.2018 aangaande de beslissing van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit 

van het RIZIV dd. 29.01.2018 erkenning van de staat van invaliditeit van RIZIV + kennisgeving van de 

erkenning van de staat van invaliditeit.  

- Attest Maatschappelijke oriëntatie dd. 14.12.2015 

- Attest van aanmelding bij het Huis van het Nederlands + attest van het CVO waaruit blijkt dat 

betrokkene ingeschreven is geweest voor de cursus  Nederlands tweede taal + inschrijvingsbewijs + 

attest van aanmelding NT2 

- Attest van aanmelding integratie en inburgering (23.09.2015) + inburgeringscontract (1.10.2015) 

 

Wat betreft de uitzondergingsgrond van art. 42quater, §4, 1°. Kunnen we stellen dat betrokkene en zijn 

voormalige partner gehuwd zijn op 21.07.2015 te Marokko betrokkene sedert 31.08.2018 zijn 

verblijfplaats had bij zijn echtgenote te boom, de inleidende dagvaarding aangaande de echtscheiding 

vond plaats op 19.12.2016, en de partijen feitelijk  gescheiden zijn sedert 14.03.2017. voorts kan 

worden verwezen naar arrest 200 566 RVV dd. 1.03.2018 dat het volgende stelt: overeenkomstig vast 

rechtspraak van de Raad van State vereist de gezamelijke vestiging van een vreemdeling die gehuwd is 

met een Belgische onderdaan, een minimum aan relatie tussen de echtgenoten, een daadwerkelijke en 

effectief beleefde gezinsband, en is samenwoning daartoe niet vereist (RvS 24 april 1995, nr.53030; 

RvS 5 maart 2004, nr. 128.878; RvS 4 oktober 2005, nr. 149.807; RvS 8 mei 2006, nr. 158.407). Gezien 

al deze elementen kunnen we niet stellen dat betrokkene 3 jaar gehuwd/samenwonend zijn waarvan 1 

jaar in het Rijk.  

De uitzonderingsgronden zoals voorzien in art. 42quater, §4, 2° en 3° zijn evenmin van toepassing bij 

gebrek aan gemeenschappelijke kinderen.  

Wat betreft de elementen die het verblijf zouden rechtvaardigen zoals in 4° omschreven daartoe let 

betrokkene geen documenten voor. Vandaag dat art. 42 quater, §4, 4° niet van toepassing lijkt op deze 

situatie.  

 

Wat betreft art. 42 quater, §4, tweede lid, dient opgemerkt te worden dat betrokkene aantoont heden te 

voldoen aan de bestaansmiddelenvoorwaarde. Echter is dit niet afdoende om heden de beslissing tot 

intrekking van het verblijfsrecht niet te kunnen nemen. Immers, de bestaansmiddelenvoorwaarden 

betreft een cumultatieve voorwaarde die pas in  overweging kan worden genomen als eveneens aan 

één van de uitzonderingsvoorwaarden zoals omschreven in art. 42quater, §4, 1° tot 4° voldaan is. 

 

Wanneer we de duur van het verblijf van betrokkene in België bekijken kunnen we stellen dat deze in 

verhouding met het verblijf in het land van herkomst slechts een relatief korte periode betreft. Aangezien 

betrokkene jarenlang n zijn lang van herkomst gewoond heeft, kunnen we stellen dat het redelijk is om 

aan te nemen dat er nog voldoende banden zijn met het land van herkomst. Er zijn geen tegeninidcaties 

in het dossier terug te vinden die een terugkeer naar het land van herkomst of origine verhinderen. Ook 

de leeftijd van betrokkene houdt dan ook geen risico in om terug te keren naar het land van herkomst. 

Wat betreft de gezinssituatie kunnen we stellen dat de relatie tussen betrokkene en referentiepersoon 

voorbij is. Uit het rijksregister en het administratief dossier blijkt immers zoals eerder aangehaald dat er 

geen gezamenlijk vestiging meer is. De inleidde dagvaarding aangaande de echtscheiding vond plaats 

op 19.12.2016. we kunnen dus stellen dat de relatie met de referentiepersoon in het kader van de 

gezinshereniging voorbij is, waardoor verder verblijf in het kader van die relatie achterhaald is. Het attest 

van hoofdverblijfplaats met historiek (29.03.2018) bevestigt enkel dat betrokkene op dit adres staat 

ingeschreven. Wat betreft de attesten van samenstelling gezin dient opgemerkt te worden dat deze 

attesten de situatie in het verleden weergeven; betrokkene en mevrouw [H.] vormen geen familiale cel 

meer. Betrokkene staat als alleenstaand vermeld in het Rijksregister. Deze attesten doen bijgevolg geen 

afbreuk aan bovenstaande vaststellingen.  

Wat betreft zijn economische situatie legt betrokkene tal van documenten voor aangaande zijn 

tewerkstellingen/invaliditeit/loopbaan die hierboven opgesomd werden. Echter, het hebben van een 

job/inkomen/ invaliditeit/loopbaan is geen afdoende bewijs van een uitermate van integratie gezin dit 

een voorwaarde is om een min of meer menswaardig bestaan te leiden. Bovendien, indien de wetgeven 

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

de wet van 15.12.1980 door middel van richtlijn 2003/38 vond dat het hebben van bestaansmiddelen 

volstond als reden om het verblijfsrecht verder te zetten, ondanks de beëindigde gezinshereniging, zou 

de voorwaarde dat er minstens 3 jaar huwelijk moet geweest zijn, niet zijn opgenomen. Bovendien kan 

opgemerkt worden dat uit het dossier blijkt dat sinds 29.01.2018 betrokkene zijn arbeidsongeschiktheid 
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werd erken door de geneeskundige Raad voor Invaliditeit en hij ook vanuit het buitenland aanspraak kan 

maken op de daaraan gekoppelde uitkering.  

Wat betreft de sociale en culturele integratie legt betrokkene verschillende documenten voor. Wat betreft 

de documenten aangaande de cursus Nederlands tweede taal en de documenten betreffende de cursus 

integratie en inburgering en maatschappelijke oriëntatie dient opgemerkt te worden het volgen van deze 

cursussen verplicht is. Het kennen van de regiotaal is nodig om een menswaardig bestaan te kunnen 

leiden en om goed te kunnen functioneren in het dagelijks levens. Bijgevolg toont dit niet aan dat 

betrokkene op een bijzondere manier reeds geïntegreerd is in België of grote moeite doet om 

geïntegreerd te geraken. Verder legt betrokkene nog een attest van het OCMW te Boom waaruit blijkt 

dat betrokkene tot op datum van het attest geen financiële steun heeft ontvangen. Echter, bewijst dit 

attest niet dat betrokkene mogelijks een andere vorm van uitkering heeft ontvangen.  

Tot slot, wat betreft de gezondheidstoestand van betrokkene, blijkt dat hij op 18.07.2016 een 

arbeidsongeval heeft gehad. Betrokkene legt verschillende medische attesten, verzekeringsdocumenten 

voor aangaande dit ongeval. Op 29.01.2018 heeft de geneeskundige Raad voor Invaliditeit beslist om 

betrokkene zijn arbeidsongeschiktheid te erkennen zoals bedoeld in artikel 100 van de wet betreffende 

de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

Echter, betrokkene toont nergens aan dat deze arbeidsongeschiktheid een probleem zou vormen om 

zich terug te vestigen in het land van herkomst. Daar er vastgesteld kan worden dat betrokkene zijn 

gezondheidstoestand geen probleem zou mogen vormen om terug te keren naar het land van herkomst.  

 

Gezien het geheel van de voorgelegde documenten en de bovenvernoemde overwegingen lijkt het niet 

inhumaan het verblijfsrecht van betrokkene heden te beëindigen.  

 

Bijgevolg word het recht op verblijf van betrokkene ingetrokken. De F-kaart van betrokkenen dient 

gesupprimeerd te worden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 42quater,   

§ 1 en 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), van artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: het EVRM), van artikel 22 van de Grondwet, 

van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het proportionaliteitsbeginsel. Het middel wordt als volgt 

toegelicht:  

 

“En ce que, la partie adverse met fin au séjour de la partie requérante parce qu'elle ne remplirait plus les 

conditions prévues mises à son séjour sans valablement justifier cette décision de retrait ; 

 

Alors que, la motivation précise et l'analyse prudente du dossier aurait dû conduire la partie adverse à 

prolonger le séjour de la partie requérante ; 

 

1. Considérant que la motivation formelle des actes administratifs constitue une formalité substantielle 

consistant en l'indication, dans l’instrumentum d'un acte administratif, des motifs de droit, c'est à dire 

des dispositions normatives dont l'auteur de l'acte fait application, et des motifs de fait, à savoir les 

circonstances qui ont présidé à son adoption, qui constituent le fondement de cet acte ; 

 

Que cette obligation a été généralisée par la loi du 29 juillet 1991 à tous les actes administratifs 

individuels ; 

 

2. Considérant que le but des dispositions légales précitées est d'astreindre l'administration "à fournir au 

juge une base solide à son contrôle de légalité" et que "l'obligation générale de motiver les actes 

administratifs en la forme constitue aussi une garantie essentielle pour le bon fonctionnement, c'est-à-

dire pour le contrôle de la légalité des actes administratifs" (Dominique Lagasse, la loi du 29/7/1991, 

J.T., 1991, page 737) ; 

 

Que la motivation formelle doit être adéquate comme le précise l'article 3 de la Loi 29 juillet 1991. 

 

Que le respect de cette exigence doit s'apprécier au regard du principal objectif de la Loi, à savoir, 

permettre au destinataire d'un acte administratif de comprendre les raisons de fait et de droit qui ont 

conduit l'administration à adopter l'acte en question et, par voie de conséquence, lui permettre de mieux 
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apprécier la légalité et la pertinence de cette décision et donc aussi de l'opportunité de le contester en 

justice. (C.E. 14/06/2002, n° 107.842).  

 

3. Considérant que le principe de proportionnalité constitue une application du principe du raisonnable 

et requiert un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte 

administratif et son objet. 

 

Que le devoir de minutie impose à l'administration de « veiller avant d'arrêter une décision, à recueillir 

toutes les données utiles de l'espèce et de les examiner soigneusement, afin de prendre une décision 

en pleine et entière connaissance de cause » (C.E., 23 février 1996, n° 58.328), ce devoir requiert, en 

outre, que l'administration procède à « un examen complet et particulier des données de l'espèce, avant 

de prendre un décision ». (C.E., 31 mai 1979, n° 19.671) 

 

Que « l'obligation matérielle de prudence requiert que lors de la préparation et de la prise d'une décision 

des autorités, tous les facteurs et circonstances pertinents soient soupesés. La prudence lors de la 

découverte des faits et l'exigence d'un examen prudent constituent un élément essentiel de droit » (CE 

n°130.662, 27 avril 2004, A.P.M. 2004, liv.5, 99) ; 

 

4. Considérant que la motivation de la décision attaquée peut être résumée comme suit : 

 

- La partie requérante ne forme plus un ménage avec son ex-épouse qui lui a ouvert son droit au séjour; 

- Les éléments d'intégration de la partie requérante ne justifieraient pas le maintien de sin titre de séjour; 

 

Que cette motivation ne peut pas être suivie ; 

 

5. Considérant que l'article 42quater, §1er alinéa 3 prévoit que : «Lors de sa décision de mettre fin au 

séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de 

son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et 

culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine » ; 

 

Considérant que l'article 8 de la CEDH prévoit que : « Toute personne a droit au respect de sa vie 

privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 

 

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette 

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense 

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la 

protection des droits et libertés d'autrui » ; 

 

Qu'ainsi selon le Conseil d'Etat, le fait de refuser un titre de séjour et de délivrer un ordre de quitter le 

territoire à une ressortissante syrienne venue rejoindre sa soeur en Belgique est constitutive d'une 

atteinte à l'article 8 de la Convention EDH (C.E., arrêt n° 100.587 du 7 novembre 2001) ; 

 

Que la partie adverse se devait, pour que la motivation de la décision litigieuse puisse être considérée 

comme adéquate, énoncer de manière circonstanciée comment elle établit la balance des intérêts en 

présence, compte tenu du besoin social impérieux qu'il lui revient d'établir, entre le droit au respect de la 

vie privée et familiale et les objectifs légitimes du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme ; 

 

Considérant que la partie adverse ne prend pas en compte l'ensemble des éléments de la cause ou en 

tout cas ne motive pas sa décision au regard de ces différents éléments ; 

 

Qu'en l'espèce, la partie adverse ne donne aucun effet aux efforts d'intégration de la partie requérante ; 

Que la partie adverse indique que : « Bovendien, indien de wetgever (in deze Europa, die ten grondslag 

ligt aan de uitzonderingen zoals opgesomd in art. 42quater §4 van de wet van 15.12.1980 door middel 

van richtlijn 2003/38) vond dat het hebben van bestaansmiddelen volstond als reden om het 

verblijfsrecht verder te zetten, ondanks de beëindigde gezinshereniging, zou de voorwaarde dat er 

minstens 3 jaar huwelijke met geweest zijn, niet zijn opgenomen » ; 
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Que selon la position de la partie adverse, le fait que le législateur ait imposé une obligation de maintien 

du mariage de 3 ans impliquerait que la détention de moyens de subsistance ne suffirait pas pour 

maintenir son titre de séjour en cas de fin de séjour ; 

 

Que ce faisant, la partie adverse semble ne pas faire la différence entre l'application de l'article 

42quater, §4, 1° et 42quater, § 1er, alinéa 3 de la loi du 15.12.1980 ; 

 

Qu'en effet, l'article 42quater, §4, 1° permet de ne pas retirer un titre de séjour en cas de séparation 

entre l'étranger et le citoyen européen regroupant tandis que l'article 42quater, §ler, alinéa 3 indique les 

éléments à prendre en considération avant d'adopter une décision de retrait de titre de séjour lorsque 

les conditions de son séjour ne sont plus réunies ; 

 

Qu'en conséquence, la partie adverse semble priver l'article 42quater, §ler, alinéa 3 de la loi du 

15.12.1980 de tout effet utile et démontre un a priori négatif dans l'analyse de la situation de la partie 

requérante ; 

 

Qu'elle indique également que : « Echter, het hebben van een job/inkomen/vervangingsinkomen is geen 

afdoende bewijs van een uitermate van integratie gezien dit een voorwaarde is om een min of meer 

menswaardig bestaan te leiden » ; 

 

Que cette motivation apparait comme étant contestable ; 

 

Que l'existence d'un travail et d'une source de revenus est bien la preuve d'une réelle intégration dans le 

pays d'accueil et non simplement, une condition pour vivre conformément à la dignité humaine ; 

 

Que cela démontre que malgré le court délai de présence en Belgique, relativement à celui passé au 

Maroc, la partie a fait le nécessaire pour pouvoir être attrayant sur le marché de l'emploi et a fait les 

recherches utiles pour trouver un employeur ; 

 

Que considérer que le fait d'avoir un travail n'est pas la preuve d'une intégration forte mais simplement 

d'une capacité de vivre conformément à la dignité humaine est déraisonnable et ne constitue pas une 

motivation valable ; 

 

Que ce constat est d'autant plus vrai pour les personnes qui ont bénéficié d'un titre de séjour sur la base 

du regroupement familial. En effet, leur séjour est soumis au fait que leur conjoint dispose de revenus 

stables, réguliers et suffisants pour qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système 

de sécurité sociale du Royaume. En conséquence, lors que ces personnes font le nécessaire pour être 

productif économiquement, il faut constater qu'ils sont réellement intégrés dans la société belge et qu'ils 

ont une volonté de s'y établir de manière durable en tant que membre productif de la société ; 

 

Que l'intégration sociale dans le pays dans lequel un étranger réside un élément positif que la Cour 

EDH prend en considération positivement (CEDH, 9 octobre 2003, Slivenko c. / Lettonie, § 95) ;   

 

Qu'il résulte de la jurisprudence de votre Conseil que les dispositions de la Convention européenne des 

droits de l'homme prévalent sur la loi du 15 décembre 1980 : « Compte tenu du fait que les exigences 

de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention. sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour européenne des droits de l'Homme, 5 février 2002, Conka / Belgique, § 

83), d'une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E., 

22 décembre 2010, n° 210.029), d'autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de 

prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause. en fonction des 

circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance » (CCE., n° 96 489 du 31 janvier 2013 ; CCE., 

n° 98 175 du 28 février 2013) ; 

 

Que cette intégration est prouvée par le fait que la partie requérante a suivi ses obligations de suivre 

des cours d'intégration (Pièce 2) et a trouvé un travail à durée indéterminée grâce à ses efforts 

personnels (Pièce 3) ; 

 

Qu'en ne prenant pas en compte ces éléments dans une mise en balance réelle des intérêts en 

présence, la partie adverse n'a pas valablement la décision querellée ; 
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7. Considérant que la situation de la partie requérante présente certains éléments particuliers dont il 

aurait fallu tenir compte ; 

 

Qu'en effet, la partie requérante en raison de son état de santé bénéficie d'indemnités d'incapacité de 

travail (Pièce 4) ; 

 

Que la partie adverse soutient que ces indemnités peuvent être perçues de l'étranger ; 

 

Que cette affirmation est contestée par la partie requérante. En effet, l'article 136,§ 1er loi relative à 

l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994 dispose que : « Sous 

réserve de l'application de l'ordre juridique international, les prestations prévues par la présente loi 

coordonnée sont refusées lorsque le bénéficiaire ne se trouve pas effectivement sur le territoire belge 

ou lorsque les prestations de santé ont été fournies en dehors du territoire belge » ; 

 

Que le médecin-conseil peut autoriser pour une période limitée de 2 mois un départ vers l'étranger 

conformément à l'article 294, § 1er, 1°, et § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la 

loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; 

 

Qu'il résulte de la lecture des dispositions applicables que la partie adverse a commis une erreur 

manifeste d'appréciation en soutenant que la partie requérante pourrait bénéficier de ses allocations 

d'incapacité de travail à partir de l'étranger et sans titre de séjour ; 

 

Qu'indépendamment de cette question, il faut prendre en compte qu'en cas de contestations sur sa 

situation, il faudrait que la partie requérante puisse voir les médecins belges pour d'éventuels examens ; 

 

Qu'il en est de même dans l'hypothèse où la situation nécessiterait qu'un litige soit porté devant le 

Tribunal du travail ; 

 

Qu'il est évident qu'au vu de son état de santé et sa situation professionnelle, il serait beaucoup plus 

facile pour la partie requérante de tout gérer à partir de la Belgique ; 

 

Que la décision de retrait de son titre de séjour aurait donc des conséquences dommageables à l'égard 

de la partie requérante dès lors que c'est son travail en Belgique qui lui a ouvert un droit aux allocations 

d'incapacité de travail ; 

 

Que la perte de ceux-ci la ferait vivre dans des conditions qui ne seraient pas conformes à la dignité 

humaine ; 

 

Que la partie adverse aurait dû tenir en compte ces éléments en application des principes de prudence 

et de minutie ; 

 

Que cela n'a pas été fait dans l'analyse de la situation de la partie requérante ; 

 

Qu'en conséquence, il ne peut pas être soutenu que la partie requérante a procédé à un examen de 

proportionnalité conformément à l'article 8 de la CEDH et Alquater, § 1er alinéa 3 de la loi du 

15.12.1980; 

 

Que pour l'ensemble de ces motifs, le moyen est fondé." 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 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 
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bestrijden. (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583; RvS 11 december 2015, nr. 233.222). Artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet legt evenzeer de plicht op om de beslissingen die voortvloeien uit de toepassing van 

de Vreemdelingenwet formeel te motiveren. 

 

Aangezien verzoeker ook inhoudelijke kritiek uit op de bestreden beslissing, wordt het enig middel 

eveneens onderzocht in het licht van de materiële motiveringsplicht. Bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de totstandkoming van de bestreden beslissing is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet op kennelijk 

onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van 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). 

 

2.3. De bestreden beslissing is gesteund op artikel 42quater, § 1, 4° van de Vreemdelingenwet dat luidt 

als volgt: “§ 1. In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde [2 binnen vijf jaar]2 

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 : 

(…) 

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;”. 

 

Hierbij wordt gemotiveerd: 

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

bijlage 19ter op 15.08.2015, in functie van zijn Belgische echtgenote zijnde mevrouw [H.F.], met 

rijksregistemummer 56.07.12 510-64. Intussen is de situatie van betrokkene totaal gewijzigd. Overeen-

komstig de gegevens van het Rijksregister blijkt dat betrokkene sedert 14.03.2017 als alleenstaand 

staat vermeld. De inleidende dagvaarding aangaande de echtscheiding vond plaats op 19.12.2016. 

Mevrouw [H.] vordert de echtscheiding te. laten uitspreken op grond van onherstelbare ontwrichting 

overeenkomstig artikel 229, §1 - §2 - §3 van het Burgerlijk Wetboek. Uit het vonnis van de rechtbank 

van eerste aanleg te Antwerpen dd. 14.02.2017 (aangaande de dringende en voorlopige maatregelen) 

blijkt dat betrokkene gemachtigd werd, gezien zijn minder comfortabele positie om in de voormalige 

echtelijke woonst te verblijven. Deze administratieve gegevens bevestigen dat het koppel uit elkaar is en 

niet langer samenwoont. Overeenkomstig art. 42quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980 kan daarom 

het verblijfsrecht van betrokkene beëindigd worden.” 

 

Deze motieven worden door verzoeker niet betwist of weerlegd. 

 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing terecht vast dat gelet op de feitelijke omstandig-

heden het verblijfsrecht van verzoeker, op grond van artikel 42quater, § 1, 4° van de Vreemdelingenwet, 

kan worden beëindigd.  

 

Alvorens de verwerende partij daadwerkelijk een beslissing tot beëindiging van verblijf neemt, dient zij 

echter een socio-economisch onderzoek naar de situatie van verzoeker te voeren op grond van artikel 

42quater, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet, alsook na te gaan of verzoeker niet valt onder een 

uitzonderingsgrond voorzien in artikel 42quater, § 4 van de Vreemdelingenwet.  

 

2.4. Artikel 42quater, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: “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.” 
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Dit artikel houdt een ruime appreciatiebevoegdheid in voor het bestuur. De Raad van State heeft 

dienaangaande gesteld dat “het bestuur bij het nemen van dergelijke beslissing rekening [dient] te 

houden met de mate van integratie, met name of deze, al dan niet samen met andere opgesomde 

factoren, van die aard is dat zij zich verzet tegen een beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht. De 

omstandigheid dat er enige integratie is, houdt op zich niet in dat geen beslissing tot beëindiging van het 

verblijfsrecht kan worden genomen en de wet preciseert niet welke mate van integratie daartoe wel 

vereist is” (RvS 26 juni 2017, nr. 238.711). 

 

Artikel 42quater, § 4 van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

“§ 4. Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing : 

1° indien het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang van 

de gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of bij de beëindiging van 

het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar heeft geduurd, 

waarvan minstens één jaar in het Rijk. In geval van nietigverklaring van het huwelijk dient de echtgenoot 

bovendien te goeder trouw te zijn geweest; 

2° of indien het recht van bewaring van de kinderen van de burger van de Unie, die in het Rijk verblijven, 

bij overeenkomst tussen de echtgenoten of de partners, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner die geen burger van de 

Unie is; 

3° of indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of 

partners als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is 

toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, die geen 

burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van bewaring moet uitgeoefend worden 

in het Rijk en dit zolang het nodig is; 

4° of indien bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid aantoont 

tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2° 

het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld zoals bedoeld in de artikelen 

375, 398 tot 400, 402, 403 of 405, van het Strafwetboek; 

 

en voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun 

familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in artikel 40, § 4, tweede lid, om 

te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en 

beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, of lid zijn van een in het Rijk 

gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet.” 

 

Deze bepalingen houden een impliciete toetsing aan artikel 8 van het EVRM in en weerspiegelen de 

vereisten die voortvloeien uit dit verdragsartikel.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende:  

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven is niet absoluut. Het EHRM heeft er bij diverse 

gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling 

waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, 

§ 27). Op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, hebben de verdragsstaten de 

taak om de openbare orde te waarborgen en om hierbij de binnenkomst en het verblijf van niet-

onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden voor 

de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

Wanneer er sprake is van een situatie van weigering van voortgezet verblijf, zoals een beëindiging van 

verblijf, dan vormt zulke maatregel een inmenging in de uitoefening van het recht op eerbiediging van 
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het privé- en gezinsleven. Bijgevolg dient in dat geval het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in 

overweging te worden genomen.  

 

Binnen de grenzen gesteld door artikel 8, tweede lid van het EVRM, is de inmenging van het openbaar 

gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien (legaliteit), ze geïnspireerd is door één of meerdere 

in deze bepaling vermelde legitieme doelen (legitimiteit) en voor zover ze noodzakelijk is in een demo-

cratische samenleving om één van deze doelen te bereiken (proportionaliteit).  

 

Deze laatste vereiste impliceert dat er een belangenafweging plaatsvindt waarbij een "fair balance" moet 

worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling, enerzijds, en het algemeen belang van de 

Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde, 

anderzijds (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk 

(GK), § 76). Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandig-

heden kenbaar worden betrokken. Staten beschikken over een zekere beoordelingsmarge in hun 

beoordeling of een inmenging in het privé- en gezinsleven noodzakelijk en proportioneel is (EHRM 23 

juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 76). Staten gaan hun beoordelingsmarge evenwel te buiten en 

schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen een zorgvuldige en redelijke belangenafweging te 

maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 84; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62).  

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat hij na of 

de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft betrokken 

en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld 

dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van een 

vreemdeling bij de uitoefening van het gezins- en privéleven hier te lande en anderzijds het algemeen 

belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 

openbare orde. Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen 

beoordeling in de plaats te stellen van die van de verwerende partij en niet zelf een belangenafweging 

kan doorvoeren. (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900 en RvS 3 februari 

2016, nr. 11.784 (c)). 

 

2.5. In casu wordt niet betwist dat de bestreden beslissing voldoet aan de vereiste van legaliteit en een 

legitiem doel nastreeft.  

 

De kernbetwisting in deze zaak betreft de vereiste van proportionaliteit, in het bijzonder of in de 

belangenafweging alle van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar werden betrokken.  

 

Verzoeker werd bij twee brieven van 8 januari 2018 uitgenodigd om zijn individuele situatie toe te lichten 

in het licht van de voormelde bepalingen en alle documenten die nuttig kunnen zijn voor zijn dossier 

over te maken. Verzoeker heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en alle documenten die hij 

nuttig achtte voorgelegd.  

 

2.6. Uit de bestreden beslissing blijkt dat al deze documenten in de beoordeling werden betrokken, 

zowel in het kader van artikel 42quater, § 4, eerste lid van de Vreemdelingenwet als in het kader van 

artikel 42quater, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, 

blijkt uit de bestreden beslissing niet dat de verwerende partij geen onderscheid zou hebben gemaakt in 

de toepassing van deze artikelen, noch dat het nuttig effect van artikel 42quater, § 1, derde lid van de 

Vreemdelingenwet teniet werd gedaan.  

 

2.7. Vooreerst stelt de verwerende partij vast dat verzoeker niet voldoet aan de uitzonderingsgronden 

voorzien in artikel 42quater, § 4, eerste lid van de Vreemdelingenwet. Zij motiveert daarbij: 

“Wat betreft de uitzondergingsgrond van art. 42quater, §4, 1°. Kunnen we stellen dat betrokkene en zijn 

voormalige partner gehuwd zijn op 21.07.2015 te Marokko betrokkene sedert 31.08.2018 zijn 

verblijfplaats had bij zijn echtgenote te boom, de inleidende dagvaarding aangaande de echtscheiding 

vond plaats op 19.12.2016, en de partijen feitelijk  gescheiden zijn sedert 14.03.2017. voorts kan 

worden verwezen naar arrest 200 566 RVV dd. 1.03.2018 dat het volgende stelt: overeenkomstig vast 

rechtspraak van de Raad van State vereist de gezamelijke vestiging van een vreemdeling die gehuwd is 

met een Belgische onderdaan, een minimum aan relatie tussen de echtgenoten, een daadwerkelijke en 

effectief beleefde gezinsband, en is samenwoning daartoe niet vereist (RvS 24 april 1995, nr.53030; 

RvS 5 maart 2004, nr. 128.878; RvS 4 oktober 2005, nr. 149.807; RvS 8 mei 2006, nr. 158.407). Gezien 

al deze elementen kunnen we niet stellen dat betrokkene 3 jaar gehuwd/samenwonend zijn waarvan 1 

jaar in het Rijk.  
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De uitzonderingsgronden zoals voorzien in art. 42quater, §4, 2° en 3° zijn evenmin van toepassing bij 

gebrek aan gemeenschappelijke kinderen.  

Wat betreft de elementen die het verblijf zouden rechtvaardigen zoals in 4° omschreven daartoe let 

betrokkene geen documenten voor. Vandaag dat art. 42 quater, §4, 4° niet van toepassing lijkt op deze 

situatie.”  

Deze motieven zijn pertinent en terecht en worden door verzoeker niet betwist of weerlegd.  

Vervolgens merkt de verwerende partij op dat verzoeker voldoet aan de bestaansmiddelenvoorwaarde 

voorzien in artikel 42quater, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet maar zij stipt hierbij zeer terecht 

aan dat de bestaansmiddelenvoorwaarden “een cumulatieve voorwaarde [is] die pas in overweging kan 

worden genomen als eveneens aan één van de uitzonderingsvoorwaarden zoals omschreven in art. 

42quater, § 4, 1° tot 4° voldaan is”. Dat de bestaansmiddelenvoorwaarde een “cumulatieve voorwaarde” 

is, volgt immers zeer duidelijk uit het woord “en”. De verwerende partij kon dan ook op goede gronden 

besluiten dat in het kader van artikel 42quater, § 4 van de Vreemdelingenwet het gegeven dat verzoeker 

heden voldoet aan de bestaansmiddelenvoorwaarde niet “afdoende [is] om heden de beslissing tot 

intrekking van het verblijfsrecht niet te kunnen nemen”. 

 

2.8. Voorts heeft de verwerende partij in het kader van artikel 42quater, § 1, derde lid van de 

Vreemdelingenwet een balans opgemaakt van alle elementen die verzoekers zaak kenmerken en dit in 

het licht van de voorgelegde documenten. Verweerder heeft rekening gehouden met verzoekers 

economische situatie, zijn gezondheidstoestand, de duur van zijn verblijf in het Rijk, zijn gezinssituatie 

en zijn sociale en culturele integratie.  

 

In het bijzonder stelt de verwerende partij vast dat verzoeker gedurende een relatief korte tijd in België 

heeft verbleven, dat het redelijk is om aan te nemen dat hij nog voldoende banden heeft met zijn land 

van herkomst en dat er in het dossier geen tegenindicaties terug te vinden zijn die een terugkeer naar 

het land van herkomst verhinderen. De verwerende partij oordeelt tevens dat de leeftijd van verzoeker 

geen risico inhoudt om terug te keren en dat wat betreft de gezinssituatie de relatie van verzoeker met 

de mevrouw H.F. voorbij is.  

 

De verwerende partij vervolgt: “Wat betreft zijn economische situatie legt betrokkene tal van documen-

ten voor aangaande zijn tewerkstellingen/invaliditeit/loopbaan die hierboven opgesomd werden. Echter, 

het hebben van een job/inkomen/ invaliditeit/loopbaan is geen afdoende bewijs van een uitermate van 

integratie gezien dit een voorwaarde is om een min of meer menswaardig bestaan te leiden. Bovendien, 

indien de wetgever (in deze Europa, die ten grondslag ligt aan de uitzonderingen zoals opgesomd in art. 

42quater §4 van de wet van 15.12.1980 door middel van richtlijn 2003/38) vond dat het hebben van 

bestaansmiddelen volstond als reden om het verblijfsrecht verder te zetten, ondanks de beëindigde 

gezinshereniging, zou de voorwaarde dat er minstens 3 jaar huwelijk moet geweest zijn, niet zijn 

opgenomen. Bovendien kan opgemerkt worden dat uit het dossier blijkt dat sinds 29.01.2018 

betrokkene zijn arbeidsongeschiktheid werd erkend door de geneeskundige Raad voor Invaliditeit en hij 

ook vanuit het buitenland aanspraak kan maken op de daaraan gekoppelde uitkering.” 

 

De verwerende partij gaat tevens over tot een beoordeling van de sociale en culturele integratie van 

verzoeker en de documenten die hij in dit kader voorlegde. Zij motiveert: “Wat betreft de documenten 

aangaande de cursus Nederlands tweede taal en de documenten betreffende de cursus integratie en 

inburgering en maatschappelijke oriëntatie dient opgemerkt te worden het volgen van deze cursussen 

verplicht is. Het kennen van de regiotaal is nodig om een menswaardig bestaan te kunnen leiden en om 

goed te kunnen functioneren in het dagelijks levens. Bijgevolg toont dit niet aan dat betrokkene op een 

bijzondere manier reeds geïntegreerd is in België of grote moeite doet om geïntegreerd te geraken.  

Verder legt betrokkene nog een attest voor van het OCMW te Boom waaruit blijkt dat betrokkene tot op 

datum van het attest geen financiële steun heeft ontvangen. Echter, bewijst dit attest niet dat betrokkene 

mogelijks een andere vorm van uitkering heeft ontvangen.”  

 

Ten slotte betrekt de verwerende partij de gezondheidstoestand van verzoeker in haar beoordeling en 

motiveert zij dat verzoeker “op 18.07.2016 een arbeidsongeval heeft gehad. Betrokkene legt verschillen-

de medische attesten, verzekeringsdocumenten voor aangaande dit ongeval. Op 29.01.2018 heeft de 

geneeskundige Raad voor Invaliditeit beslist om betrokkene zijn arbeidsongeschiktheid te erkennen 

zoals bedoeld in artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Echter, betrokkene toont nergens aan dat 

deze arbeidsongeschiktheid een probleem zou vormen om zich terug te vestigen in het land van 

herkomst. Daar er vastgesteld kan worden dat betrokkene zijn gezondheidstoestand geen probleem zou 

mogen vormen om terug te keren naar het land van herkomst.” 
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Verwerende partij concludeert op grond van dit alles dat het heden niet inhumaan lijkt het verblijfsrecht 

van verzoeker te beëindigen.  

 

2.9. Waar verzoeker erop wijst dat hij gevolg heeft gegeven aan zijn verplichting om een inburgerings-

cursus te volgen en dat hij een arbeidscontract van onbepaalde duur heeft afgesloten dankzij zijn 

persoonlijke inspanningen, blijkt uit wat voorafgaat dat bij het nemen van de bestreden beslissing 

rekening werd gehouden met deze elementen, dat deze elementen mee in de balans werden betrokken 

en dat hierover werd gemotiveerd. Verzoeker laat deze concrete motieven echter geheel ongemoeid en 

stelt enkel dat sociale integratie een positief element is dat in overweging moet worden genomen, maar 

laat de concrete motieven over de gemaakte afweging ongemoeid, met name dat niet blijkt dat 

“betrokkene op een bijzondere manier reeds geïntegreerd is in België of grote moeite doet om 

geïntegreerd te geraken”. Hij toont dan ook niet aan dat hierover niet afdoende werd gemotiveerd, noch 

dat deze elementen onzorgvuldig of kennelijk onredelijk werden beoordeeld.  

 

In zoverre verzoeker meent dat een tewerkstelling en inkomen wel degelijk het bewijs vormen van een 

reële integratie in het gastland en dat hierover onredelijk werd geoordeeld en ongeldig gemotiveerd, 

herinnert de Raad eraan dat de verwerende partij vrij kan oordelen en besluiten omtrent de elementen 

die worden voorgelegd in het kader van een socio-economisch onderzoek. Op deze ruime appreciatie-

bevoegdheid vermag de Raad enkel een wettigheidstoetsing uit te oefenen. De omstandigheid dat er 

enige integratie is in de vorm van het bestaan van tewerkstelling en inkomen, houdt op zich niet in dat er 

geen beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht kan worden genomen. Nu de Vreemdelingenwet 

niet preciseert welke mate van integratie daartoe wel vereist is, toont verzoeker niet aan het kennelijk 

onredelijk is om in casu niet een “reële integratie” maar een ”uitermate van integratie”  te vereisen  (RvS 

26 juni 2017, nr. 238.711). Bijgevolg acht de Raad dit motief voldoende schragend voor wat betreft de 

beoordeling van verzoekers economische situatie en economische integratie.  

 

Het motief “Bovendien, indien de wetgever (in deze Europa, die ten grondslag ligt aan de uitzonderingen 

zoals opgesomd in art. 42quater §4 van de wet van 15.12.1980 door middel van richtlijn 2003/38) vond 

dat het hebben van bestaansmiddelen volstond als reden om het verblijfsrecht verder te zetten, ondanks 

de beëindigde gezinshereniging, zou de voorwaarde dat er minstens 3 jaar huwelijk moet geweest zijn, 

niet zijn opgenomen.”, wordt door de Raad dan ook aangemerkt als een overtollig motief, zodat de 

kritiek van verzoeker op dit motief op zich niet kan leiden tot de onwettigheid van de bestreden 

beslissing.  

 

Het motief “Bovendien kan opgemerkt worden dat uit het dossier blijkt dat sinds 29.01.2018 betrokkene 

zijn arbeidsongeschiktheid werd erkend door de geneeskundige Raad voor Invaliditeit en hij ook vanuit 

het buitenland aanspraak kan maken op de daaraan gekoppelde uitkering.”, wordt door verzoeker 

betwist. Hij verwijst naar wat wordt bepaald in artikel 136, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en in artikel 

294, § 1, 1° en § 3 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

Verzoeker meent dat de verwerende partij een manifeste appreciatiefout heeft gemaakt door te stellen 

dat hij vanuit het buitenland aanspraak kan maken op zijn invaliditeitsuitkering.  

De Raad stelt evenwel vast dat artikel 136, § 1 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1996 voorziet in 

tal van mogelijkheden waarin de uitkering kan worden verstrekt aan een rechthebbende die zich in het 

buitenland bevindt. Zo wordt bepaald:  

“§ 1. Onverminderd de toepassing van de internationale rechtsorde, worden de in deze gecoördineerde 

wet bedoelde prestaties geweigerd als de rechthebbende zich niet werkelijk op Belgisch grondgebied 

bevindt of als de geneeskundige verstrekkingen buiten het Belgisch grondgebied zijn verstrekt. 

Ze kunnen evenwel worden toegekend: 

a) onder de door de Koning bepaalde voorwaarden; 

b) onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in de akkoorden, gesloten tussen het Verzekeringscomité 

en het Beheerscomité van de uitkeringen en de buitenlandse bevoegde instellingen met het oog op de 

bevordering van het vrij verkeer van de verzekerden in de grensgebieden door de vaststelling van 

samenwervingsregels. 

c) onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in bijzondere akkoorden, waarvan de inhoud past in het 

algemeen kader van de regels vastgelegd door de internationale verdragen, gesloten tussen de in 

artikel 2 i), n), bedoelde personen, Belgen en buitenlanders, om te komen tot een vereenvoudigde 

toegang tot de verstrekkingen over de grenzen, en die zijn goedgekeurd door het Verzekeringscomité 

en/of het Beheerscomité van de uitkeringen.” 
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Verzoeker beperkt zich tot een bespreking van artikel 294 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 maar 

toont hiermee niet aan dat zijn situatie niet zou kunnen vallen onder de andere mogelijkheden, voorzien 

in artikel 136, § 1, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994. Verzoeker kan verder niet ernstig 

voorhouden dat hij door het verlies van zijn invaliditeitsuitkering zal moeten leven in onmenselijke om-

standigheden, nu dit niet meer dan een blote bewering betreft. Hij maakt een manifeste beoordelingsfout 

in hoofde van verwerende partij dan ook niet aannemelijk.  

Uit het woord “bovendien” volgt verder dat dit in wezen een overtollig motief betreft dat geen afbreuk 

doet aan het determinerend motief dat “het hebben van een job/inkomen/vervangingsinkomen (…) geen 

afdoende bewijs [is] van een uitermate van integratie”. Tevens dient dit determinerend motief te worden 

samen gelezen met het motief “betrokkene toont nergens aan dat deze arbeidsongeschiktheid een 

probleem zou vormen om zich terug te vestigen in het land van herkomst. Daar er vastgesteld kan 

worden dat betrokkene zijn gezondheidstoestand geen probleem zou mogen vormen om terug te keren 

naar het land van herkomst”, dat verzoeker verder ongemoeid laat.   

 

Verzoeker betoogt nog dat in geval van betwistingen het nodig is dat hij Belgische artsen kan zien met 

het oog op eventuele onderzoeken of dat hij een geschil kan voeren voor een Belgische arbeids-

rechtbank. Hij poneert dat het “veel gemakkelijker” zou zijn dat hij dit alles vanuit België kan beheren, 

gelet op zijn gezondheidstoestand en professionele situatie.  

Echter, de beëindiging van zijn verblijfsrecht belet verzoeker niet om vanuit zijn land van herkomst 

Belgische artsen te consulteren noch om een geschil te voeren voor een Belgische arbeidsrechtbank, 

dan wel België voor deze doeleinden binnen te komen voor een kort verblijf mits hij voldoet aan de 

geldende binnenkomstvoorwaarden. Met de loutere stelling dat het “veel gemakkelijker” is om dit alles 

vanuit België te beheren, maakt verzoeker niet aannemelijk dat het in casu kennelijk onredelijk is om zijn 

verblijfsrecht te beëindigen.  

 

2.10. Uit wat voorafgaat, blijkt dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen worden gelezen. Uit de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de verwerende 

partij rekening heeft gehouden met alle relevante voorgelegde stukken en op afdoende wijze hierover 

heeft gemotiveerd. De motivering van de bestreden beslissing is pertinent en draagkrachtig en stelt 

verzoeker in staat te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden 

beslissing is gegrond, derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt. Gelet op wat 

voorafgaat besluit de Raad dat verzoeker niet aantoont dat de bestreden beslissing niet afdoende zou 

zijn gemotiveerd. Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 

van de Vreemdelingenwet is niet aangetoond. 

 

De Raad dient verder te concluderen dat verwerende partij het geheel van de in artikel 42quater, § 1 en 

§ 4 van de Vreemdelingenwet opgenomen omstandigheden in haar beoordeling heeft betrokken, waarbij 

zij rekening hield met de door verzoeker neergelegde documenten. Gelet op wat hierboven werd 

besproken, blijkt niet dat de verwerende partij enig relevant element dat verzoekers situatie kenmerkt 

heeft veronachtzaamd door dit niet in haar beoordeling te betrekken. De stukken die verzoeker heden 

bijvoegt aan zijn verzoekschrift werden eveneens aan de verwerende partij voorgelegd.  

 

De verwerende partij heeft verder alle relevante feiten en omstandigheden die de situatie van verzoeker 

kenmerken, in overweging genomen en kenbaar afgewogen. De verwerende partij is hiermee tegemoet 

gekomen aan de beoordeling die haar toekwam overeenkomstig artikel 42quater, § 1 en § 4 van de 

Vreemdelingenwet en artikel 8 van het EVRM. Dat deze feiten en omstandigheden niet hebben belet dat 

verzoekers verblijf wordt beëindigd, houdt niet in dat verwerende partij de bewijswaarde ervan miskend 

heeft of dat de bestreden beslissing getuigt van een onevenredig optreden van verwerende partij.  

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste feite-

lijke gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime appreciatiebevoegd-

heid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris beschikt krachtens artikel 42quater van de 

Vreemdelingenwet en artikel 8 van het EVRM. Een onzorgvuldige of onevenwichtige beoordeling van 

verzoekers situatie in het licht van deze artikelen blijkt niet. Een schending van de materiële motive-

ringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond. Evenmin blijkt enige miskenning van 

artikel 42quater, § 1 van de Vreemdelingenwet.  

 

Verzoeker maakt evenmin aannemelijk dat de banden die hij met België is aangegaan de gebruikelijke 

banden overstijgen en dat hij voor het uitoefenen voor zijn privéleven gebonden is aan België. Hij toont 

niet aan dat een privéleven enkel in België mogelijk zou zijn en dat er ernstige en concrete hinderpalen 

zijn die hem verhinderen een privéleven in zijn land van herkomst of elders op te bouwen (cf. RvS 28 
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augustus 2008, nr. 3291(c)). Evenmin brengt hij overtuigende argumenten naar voor die maken dat zijn 

persoonlijke belangen alsnog moeten primeren op het algemene belang. De Raad stipt hierbij trouwens 

aan dat de bestreden beslissing niet gepaard gaat met een verwijderingsbeslissing. 

In de thans voorliggende omstandigheden maakt verzoeker niet aannemelijk dat er sprake is van een 

ongerechtvaardigde inmenging in zijn privéleven in België. Een schending van artikel 8 van het EVRM of 

het proportionaliteitsbeginsel wordt niet aangetoond.  

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 22 van de Grondwet, stelt de Raad vast dat 

verzoeker niet toelicht hoe deze rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden, zodat dit 

onderdeel van het middel onontvankelijk is.  

 

Het enige middel is, in zoverre ontvankelijk, 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 negen november tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


