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 nr. 215 672 van 24 januari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. BAKI 

Gallifortlei 70 

2100 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 17 augustus 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 12 juli 2018 die een 

einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden zonder 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 28 augustus 2018 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 oktober 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 november 

2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BAKI, die verschijnt voor verzoeker en van advocaat A. DE 

WILDE, die loco advocaten D. MATRAY en S. VAN ROMPAEY verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 31 oktober 2012 trad verzoeker te Suriname in het huwelijk met mevrouw B.N.  
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Op 18 november 2016 diende verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een Unieburger als echtgenoot van mevrouw B.N. met Nederlandse nationaliteit, waarna hem op 17  

mei 2017 een F-kaart werd toegekend, in principe geldig tot 17 mei 2022. 

 

Op 3 juli 2017 werd verzoekers echtgenote B.N. geschrapt uit het bevolkingsregister en werd een attest 

van afneming van een verblijfsdocument opgesteld wegens vertrek naar Nederland (bijlage 37), waarna 

zij op 19 juli 2017 aangifte deed van haar nieuw adres in Nederland. 

 

Op 2 maart 2018 diende verzoekers echtgenote een aanvraag in tot echtscheiding op basis van 

onherstelbare ontwrichting. 

 

Met een schrijven van 13 maart 2018, waarvan verzoeker op 22 maart 2018 kennis nam, nodigde de 

gemachtigde verzoeker uit om in het kader van artikel 42quater, § 1, laatste lid en § 4 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) documenten over te maken met het oog op het 

behoud van zijn verblijfsrecht. 

 

Op 12 juli 2018 nam de gemachtigde een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

 

Dit is de bestreden beslissing, die als volgt is gemotiveerd: 

 

“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: A. 

Voornamen: A.K. 

(…) 

 

Reden van de beslissing: 

Artikel 42quater §1van de wet van 16.12.1980:_28 de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd 

hebben, vertrekt uit het Rijk. 

 

Overeenkomstig de gegevens van het Rijksregister en het administratieve dossier blijkt dat mvr. B.S. 

(…), (zijnde de (ex) echtgenote in functie van wie betrokkene verblijf gekregen heeft in het kader van 

gezinshereniging) sedert 3.07.2017 in Nederland is gevestigd. De E-kaart van mevrouw werd op 

3.07.2017 gesupprimeerd. 

 

Overeenkomstig art; 42quater, §1,2° van de wet van 15.12.1980 kan daarom het verblijfsrecht van 

betrokkene beëindigd worden. 

 

Wat betreft de overweging van mogelijke humanitaire bezwaren die bij een beëindiging van het 

verblijfsrecht overeenkomstig art. 42quater, §1, laatste lid van de wet van 15.12.1980 in overweging 

moeten worden genomen, kreeg betrokkene de kans alle dienstige stavingstukken over te maken. 

Betrokkene legde volgende documenten voor: 

 

- Betalingsspecificaties UWV op naam van mevrouw RN A. 

- Attest van verzekerbaarheid VNZ dd. 20.03.2018 waaruit blijkt dat betrokkene is ingeschreven als 

Titularis 

- Attest verzekerbaarheid dd. 20.03.2018 op naam van een derde 

- Aanwezigheidsbewijs kennismakingsgesprek dd. 21.04.2018 bij VDAB Roeselare; 

inschrijvingsbewijs 

VDAB dd. 8.03.2018; tewerkstellingsattest 2017 bij startpeople waaruit blijkt dat betrokkene gedurende 

de periode 31.07.2017 tot en met 30.08.2017 uitzendkracht was in deze periode verbonden door een 

arbeidsovereenkomst gedurende 17 dagen + bijhorende uitzendkrachten + definitieve maandelijkse 

afrekening; individuele rekening 2017 Konvert interim Vlaanderen NV; loonfiches Asap voor de periode 

16.10.2017 t.e.m. 25.02.2018 

- Bevestiging deelname cursus maatschappelijke oriëntatie dd. 21.03.2018 
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- Attest van het OCMW te Roeselare dd. 20.03.2018 waaruit blijkt dat betrokkene tot op datum van 

het attest geen leefloon ontvangt noch steun gelijklopend aan het leefloon 

- Kopie Rijksregister gegevens van betrokkene en mevrouw B. 

Wanneer we de duur van het legaal verblijf van betrokkene in België (AI bekomen dd. 17.05.2017) 

bekijken blijkt dat deze in verhouding met zijn verblijf in het land van herkomst slechts een relatief korte 

periode betreft. 

Aangezien betrokkene jarenlang in zijn land van herkomst gewoond heeft, daar opgegroeid is, kunnen 

we stellen dat het redelijk is om aan te nemen dat er nog voldoende banden zijn met het land van 

oorsprong. Het illegale verblijf van betrokkene doet hier geen afbreuk aan. 

 

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

herkomst. 

 

Wat betreft de gezinssituatie blijkt dat mevr. B.N., in functie van wie betrokkene verblijf gekregen heeft, 

is vertrokken uit het Rijk. Verder blijkt dat er een dagvaarding in echtscheiding op basis van 

onherstelbare ontwrichting dd. 2.03.2018 op verzoek van mevrouw B. werd opgesteld. 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 gezinshereniging voorbij is, waardoor verder verblijf in het kader van die 

relatie achterhaald is. Het kopij van de gegevens van betrokkene en mevrouw B. hun Rijksregister 

bevestigen deze informatie. 

 

Wat betreft zijn economische situatie legt betrokkene verschillende documenten voor betreffende zijn 

tewerkstelling/opleiding die hierboven opgesomd werden. Echter, het hebben van een job/inkomen of 

het zoeken naar werk is geen afdoende bewijs van een uitermate van integratie gezien dit een 

voorwaarde is om een min of meer menswaardig bestaan te leiden. Bovendien kan betrokkene de 

verworven competenties als pluspunt gebruiken in een tewerkstelling in het land van herkomst. 

 

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

document aangaande  de opleiding maatschappelijke oriëntatie blijkt dat betrokkene deze lessen gaat 

volgen of gevolgd heeft. Echter, het volgen van deze cursus is verplicht. Bijgevolg toont dit niet aan dat 

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

geïntegreerd te geraken. Betrokkene legt verder nog een Attest van verzekerbaarheid VNZ dd. 

20.03.2018 voor waaruit blijkt dat betrokkene is ingeschreven als titularis. Echter, het hebben van een 

ziektekostenverzekering behoort tot de basisbehoefte om in een minimum aan waardigheid te kunnen 

leven. Deze documenten bewijzen bijgevolg niet dat betrokkene op een bijzondere manier geïntegreerd 

is in het Rijk. Tot slot legt betrokkene nog een attest van het OCMW te Roeselare voor waaruit blijkt dat 

betrokkene geen leefloon ontvangt. 

 

Echter, dit attest bewijst niet of betrokkene mogelijks een andere vorm van uitkering heeft gekregen. 

Wat betreft de gezondheidstoestand van betrokkene dient opgemerkt te worden dat betrokkene geen 

enkel document heeft voorgelegd waaruit blijkt dat betrokkene zijn gezondheid een probleem zou 

vormen om terug te keren naar het land van herkomst. 

 

Verder werd er nog aan attest verzekerbaarheid dd. 20.03.2018 op naam van een derde voorgelegd en 

verschillende betalingsspecificaties UWV op naam van mevrouw RN A.. Echter, deze documenten 

behoren niet toe aan betrokkene. Daar deze niet kunnen aanvaard worden aïs mogelijks bewijs van 

integratie van betrokkene in het Rijk. Voor zover we deze documenten moeten aanvaarden als begin 

van bewijs dient opgemerkt te worden dat betrokkene het nagelaten heeft om toe te lichten wat er met 

deze documenten diende aangetoond te worden. 

 

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

verankerd is in België en een beëindiging van het verblijfsrecht dus niet evenredig zou zijn. 

 

In het schrijven dd. 13.03.2018 werd aan betrokkene gevraagd tot aan de eventuele afgifte van de F+-

kaart en voor zover er geen uitsluitsel werd gegeven met betrekking tot het opgestarte onderzoek, DVZ 

op de hoogte te stellen van alle relevante wijzigingen van zijn situatie. Er werden geen verdere 

documenten voorgelegd. 

 

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

gesupprimeerd te worden.” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de formele motiveringsplicht zoals neergelegd 

in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 42quater van de 

Vreemdelingenwet, van artikel 8 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten 

van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955  (hierna: het EVRM) en van het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Hij licht dit middel toe als volgt: 

 

“7.1. Artikel 62 van de wet van 15/12/1980, en artikel 3 van de wet van 29/07/1991 bepalen dat de 

beslissingen zowel in feite als in rechte moeten worden gemotiveerd. 

 

Artikel 3 van de Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen legt het bestuur 

de verplichting op om de genomen beslissing op afdoende wijze te motiveren. De opgelegde motivering 

moet in de akte zowel de juridische als de feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen. Een motiveringsverplichting wordt tevens opgelegd door artikel 62 van de wet van 

15/12/1980. 

 

Dat de bestreden beslissing niet uitlegt waarom er geen rekening wordt gehouden met het feit dat hij 

verwikkeld is in een echtscheidingsprocedure. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken ten onrechte geen 

rekening hebben gehouden met de overige uitzonderingsgronden opgesomd in artikel 42quater 

Vreemdelingenwet. Gelet op het feit dat er echtelijke moeilijkheden waren, heeft de echtgenote België 

verlaten en is zij terug gekeerd naar Nederland. Dat van verzoeker in deze situatie niet redelijk kan 

worden verwacht dat hij zijn echtgenote volgt naar Nederland. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken een 

zeer voorbarige beslissing heeft genomen en geen rekening heeft gehouden met de echtgelijke 

moeilijkheden waarvan men in kennis was en artikel 42quater Vreemdelingenwet heeft geschonden 

door geen onderzoek te voeren naar de uitzonderingsgronden vermeld in artikel 42quater §4. Waarom 

er geen rekening worden gehouden met de uitzonderingsgronden wordt niet gemotiveerd. 

 

Waarom de Dienst Vreemdelingenzaken meent dat er enkel rekening moeten worden gehouden met de 

bepaling in artikel 42quater §1, laatste lid en er geen toepassing zou moeten worden gemaakt van 

artikel 42quater§4, of met de uitzonderingsbepalingen is een raadsel. 

 

Het lijkt er op dat de Dienst Vreemdelingenzaken enerzijds zich baseert op het verlaten van België door 

de echtgenote, maar anderzijds geen rekening houdt met het feit dat de reden hiervoor gekend is door 

de Dienst Vreemdelingenzaken, met name de nakende echtscheiding tussen verzoeker en zijn 

echtgenote. Uit het simpele feit van echtelijke moeilijkheden of zelfs een echtscheiding mocht de Dienst 

Vreemdelingenzaken niet afleiden dat het verblijfsrecht van verzoeker automatisch mocht worden 

ingetrokken, zonder rekening te houden met de uitzonderingen in artikel 42quater §4 

Vreemdelingenwet. 

 

Waarom er geen rekening werd gehouden met het feit dat verzoeker zich in een bijzondere 

uitzonderingssituatie bevindt en bovendien ook ziek is, is een compleet raadsel. Dat er geen rekening 

werd gehouden met het feit dat hij reeds langer gehuwd is dan drie jaar en meer dan één jaar heeft 

samengewoond met zijn echtgenote, en beschikt over voldoende inkomsten nu hij deel uitmaakt van het 

gezin van zijn Nederlandse zus. Dat de Dienst Vreemdelingenzaken ten onrechte geen rekening heeft 

gehouden met de inkomsten van de zus, aangezien ook verzoeker hierover beschikt en hij deel uitmaakt 

van hetzelfde gezin. Indien verwerende partij niet weet hoe zij bepaalde documenten dient te 

interpreteren, diende zij dit aan verzoeker te vragen en verder te onderzoeken. De Dienst 

Vreemdelingenzaken diende met de inkomsten van de zus rekening te houden. Uit de 

inkomstenbewijzen van de zus van verzoeker blijkt dat men deel uitmaakt van hetzelfde gezin nu men 

op hetzelfde adres woont en bovendien dezelfde familienaam draagt, waardoor verwerende partij ook 

de zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden. Waarom geen rekening wordt gehouden met de 

toepasselijke uitzonderingen in artikel 42quater, §4, 1 en 4 valt niet te begrijpen. 

 

De motivering van de bestreden beslissing is in werkelijkheid niets anders dan slechts een stijl- en 

standaardformule dewelke op geen enkele wijze beschouwd kan worden als een afdoende motivering 

van de bestreden beslissing. 
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De bestreden beslissing steunt derhalve niet op afdoende, ter zake dienende, pertinente en deugdelijke 

motieven. 

 

7.2. Op 22/03/2018 werd verzoeker uitgenodigd bewijsstukken over te maken over zijn huidige situatie. 

Hij heeft verschillende documenten overgemaakt omtrent zijn situatie. 

 

Op 12/07/2018 werd de beslissing genomen tot de beëindiging van het verblijfsrecht. 

 

Dat het verblijfsrecht van verzoeker ten onrechte werd beëindigd. 

 

Artikel 42quater Vreemdelingenwet 15/12/1980 kan slechts in zeer uitzonderlijke situaties worden 

toegepast. De Dienst Vreemdelingenzaken is geenszins verplicht om toepassing te maken van 

voormelde bepaling (in de wettekst staat het woord 'kan' hetgeen duidt op een mogelijkheid en geen 

verplichting) zodat zij haar beslissing wanneer zij hier wel toepassing van wenst te maken uitgebreid 

dient te motiveren. 

 

Artikel 42quater Vreemdelingenwet bepaalt: 

" § 1. In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde binnen vijfjaar na de 

erkenning van hun recht op verblijf een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden 

van een burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die verblijven in de hoedanigheid 

van familielid van de burger van de Unie : 

1° er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij begeleid of 

vervoegd hebben; 

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

3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt; 

4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden, het 

geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer; 

5° de familieleden van een burger van de Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° of 3°, vormen 

een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

[-"] 

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. 

§ 3- [-"] 

§ 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 
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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. 

§ 5. De minister of zijn gemachtigde kan zo nodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden 

voor de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan. " 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft ten onrechte geen rekening gehouden met de 

uitzonderingsbepalingen voorzien in artikel 42quater §4 Vreemdelingenwet. Dat er geen intrekking van 

het verblijf van verzoeker mocht gebeuren nu hij zich in de situaties bevindt van artikel 42quater §4, 1°, 

en 4° Vreemdelingenwet. Dat verzoeker lang genoeg gehuwd is geweest met zijn echtgenote, en lang 

genoeg heeft samen gewoond. Dat er ook sprake is van een bijzonder schrijnende situatie. Dat hij 

verder in eigen onderhoud voorziet en dus niet ten laste is van de Belgische staat. Uit niets blijkt het 

tegendeel. Hij is altijd verzekerd geweest. Het verblijf van verzoeker kon dan ook niet worden 

ingetrokken. Dit desalniettemin doen is kennelijk onredelijk en schendt voormelde bepalingen. 

 

Dat verder ook geen rekening werd gehouden met het feit dat verzoeker quasi blind is aan beide ogen 

en niet zou overleven in het land van herkomst, maar verzorgd en onderhouden wordt door zijn zus met 

wie hij een gezin vormt. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken handelt verder op een kennelijk onredelijke wijze en heeft onvoldoende 

rekening gehouden met alle elementen van het dossier: de duur van het verblijf in België, de leeftijd, 

gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in België en de 

banden met het herkomstland. 

 

De bestreden beslissing schendt dan ook het artikel 42quater van de Vreemdelingenwet van 

15/12/1980. 

 

Dat gelet op het voorgaande en de persoonlijke situatie van verzoeker het kennelijk onredelijk is dat de 

Dienst Vreemdelingenzaken het verblijf van verzoeker heeft beëindigd. Gelet op het voorgaande moet 

ook worden vastgesteld dat de Dienst Vreemdelingenzaken de zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden. 

 

7.3. Een verwijdering van het grondgebied van verzoeker zou een schending uitmaken van artikel 8 

EVRM. Artikel 8 EVRM waarborgt het privé- en familieleven van verzoeker dat hij in België heeft 

uitgebouwd en verder onderhoudt. 

 

Artikel 8 EVRM : "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 

 

De bestreden maatregel vormt een inmenging in het privé- en gezinsleven van verzoeker en zijn recht 

op een familiaal en privéleven, en dient in overeenstemming te zijn met artikel 8 E.V.R.M. Het begrip 

familiaal en privéleven in artikel 8 EVRM sluit de relatie in van verzoeker met zijn echtgenote met wie hij 

nog steeds gehuwd is en met zijn zus die voor hem zorgt en hem onderhoudt. Deze familieband is 

zonder twijfel voldoende hecht. (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T7 Finland, § 150). Het EHRM benadrukt 

dat het begrip 'privéleven' een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een 

exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). Dat verzoeker 

in het bezit was van een verblijfsvergunning van onbepaalde duur. Dat zijn leven zich nu hier afspeelt. 

Dat een terugkeer naar het land van herkomst geen optie is. De beoordeling of er sprake kan zijn van 

een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, is een feitenkwestie. 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 
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Er bevinden zich voldoende elementen die toelaten aan te nemen dat verzoeker in België een 

gezinsleven en privéleven heeft opgebouwd en dat de bestreden beslissing er voor zal zorgen dat het 

contact tussen verzoeker en zijn zus die voor hem zorgt beëindigd wordt en onmogelijk gemaakt zal 

worden. De bestreden beslissing zal er zelfs toe leiden dat verzoeker niet persoonlijk aanwezig zal 

kunnen zijn op de rechtszaak waarbij geoordeeld moet worden over zijn echtscheiding. Teneinde de 

omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM voortvloeien te 

bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden aangevoerd voor het 

uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief privéleven elders. Dat het verderzetten van 

het privé- en gezinsleven elders onmogelijk is. Dat verzoeker niets meer verloren heeft in zijn land van 

herkomst en dat zijn gezin hem onmogelijk kan/wil volgen. Door de bestreden beslissing, verliest hij ook 

zijn bestaande sociale netwerk. 

 

Gelet op de concrete situatie van verzoeker kan worden besloten tot een schending van artikel 8 EVRM. 

Hij is zonder enige twijfel geïntegreerd in de Belgische samenleving. De bestreden beslissing is 

compleet disproportioneel. De belangen van de overheid wegen niet op tegen deze van verzoeker. 

 

Gelet op alle bovenstaande feiten dient te worden besloten tot een onevenredige inmenging die niet 

noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

 

7.4. De Dienst Vreemdelingenzaken had dan ook niet de mogelijkheid om het verblijf van verzoeker te 

beëindigen onder de voorwaarden bepaald in het artikel 42quater van de Vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing is dan ook aangetast met een absolute nietigheid en kan geen gevolgen 

ressorteren wegens overtreding hetzij van substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormen en/of wegens overschrijding of afwending van macht. 

 

De bestreden beslissing schendt dan ook de formele motiveringsplicht, het artikel 42quater van de 

Vreemdelingenwet van 15/12/1980, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, en artikel 8 

EVRM. 

 

In toepassing van het middel is de bestreden beslissing dan ook nietig.” 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd 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). Het beginsel impliceert dat de overheid 

met alle dienstige stukken rekening moet houden. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toestaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301). 

 

Volgens artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet en volgens de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen is de overheid wettelijk 

verplicht om haar beslissing te motiveren door de juridische en feitelijke overwegingen op een 

“afdoende” wijze op te nemen in de akte. Dit betekent dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de 

redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De term 

“afdoende” houdt in dat de motivering pertinent moet zijn, namelijk dat de overwegingen de beslissing 

voldoende moeten dragen. 

 

Het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering moet worden beoordeeld door de toetsing van de 

uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen, met 

name artikel 42quater van de Vreemdelingenwet, dat verzoeker eveneens geschonden acht. 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1 In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde binnen vijf jaar na de erkenning 

van hun recht op verblijf een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden van een 

burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die verblijven in de hoedanigheid van 
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familielid van de burger van de Unie: 

1° (…) 

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

3° (…) 

4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden, het 

geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer 

5° (…) 

6° (…) 

(…) 

Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- 

en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong. 

§ 2 De in § 1, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen zijn niet van toepassing op kinderen van de burger 

van de Unie die in het Rijk verblijven en aan een onderwijsinstelling zijn ingeschreven alsmede op de 

ouder die de bewaring heeft van de kinderen, dit tot hun studie voltooid is. 

§ 3 (…) 

§ 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. 

§ 5 (…)” 

 

In casu beëindigde de gemachtigde het verblijf van verzoeker op grond van artikel 42quater, § 1, eerste 

lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Verzoeker betwist ook niet dat zijn ex-echtgenote in functie van wie hij 

verblijfsrecht had gekregen, mevrouw B.N., sinds 3 juli 2017 vertrokken is uit België en in Nederland is 

gevestigd. 

 

In essentie werpt verzoeker op dat hij onder het toepassingsgebied valt van artikel 42quater, § 1, eerste 

lid, 4° iuncto artikel 42quater, § 4 van de Vreemdelingenwet en dus dat de beëindigingsgrond de 

echtscheiding had moeten zijn en dat in dat geval de uitzonderingsgronden zoals vermeld in artikel 

42quater, § 4 hadden moeten onderzocht worden. Nu dit niet is gebeurd, meent verzoeker dat de 

gemachtigde ten onrechte een einde heeft gesteld aan zijn verblijf.  

 

De Raad stelt vast dat  de bestreden beslissing betrekking heeft op een beëindiging van een afgeleid 

verblijfsrecht van een familielid van een Nederlandse Unieburger, dermate dat het Unierecht van 

toepassing is. 
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Artikel 42quater, § 1, eerste lid, 2° iuncto artikel 42quater, § 2 van de Vreemdelingenwet, aangaande de 

beëindiging op grond van vertrek, vormen de omzetting van artikel 12, lid 1 en 3 van richtlijn 2004/38/EG 

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

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

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

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

Burgerschapsrichtlijn). 

 

Artikel 42quater, § 1, eerste lid, 4° iuncto artikel 42quater, § 4, 1° van de Vreemdelingenwet, onder meer 

aangaande de beëindiging op grond van echtscheiding, vormen de omzetting in het Belgische recht van 

artikel 13, lid 2 van de Burgerschapsrichtlijn. Over de wisselwerking tussen de voormelde artikelen 12 

en 13 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna verkort het Hof) in zijn arrest in zaak C- 

218/14 Singh van 16 juli 2015 het volgende gesteld: 

 

“58 Wanneer een burger van de Unie die zich in een situatie bevindt als die van de echtgenotes van 

verzoekers in het hoofdgeding, het gastland verlaat en zich in een andere lidstaat of in een derde land 

vestigt, voldoet de echtgenoot van die burger van de Unie, die derdelander is, dus niet langer aan de 

voorwaarden om in het gastland een verblijfsrecht te genieten op grond van artikel 7, lid 2, van richtlijn 

2004/38. Evenwel moet worden nagegaan of en onder welke voorwaarden die echtgenoot zich kan 

beroepen op een verblijfsrecht op grond van artikel 13, lid 2, eerste alinea, onder a), van richtlijn 

2004/38, wanneer na het vertrek van de burger van de Unie een echtscheiding volgt. 

59 Volgens artikel 13, lid 2, eerste alinea, onder a), van richtlijn 2004/38 leidt scheiding niet tot het 

verlies van het verblijfsrecht van de familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten „indien 

het huwelijk [...] bij de aanvang van de gerechtelijke procedure tot scheiding [...] ten minste drie jaar 

heeft geduurd, waarvan één jaar in het gastland”. 

60 Die bepaling beantwoordt dus aan de in overweging 15 van die richtlijn genoemde doelstelling, die 

erin bestaat rechtsbescherming te bieden aan de familieleden in geval van overlijden van de burger van 

de Unie, scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of beëindiging van geregistreerd 

partnerschap, door in dat verband maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat familieleden die al op 

het grondgebied van het gastland verblijven, hun verblijfsrecht in dergelijke gevallen op uitsluitend 

persoonlijke basis behouden. 

61 […]62 Dit is evenwel niet het geval indien, voordat een dergelijke procedure wordt ingeleid, de 

burger van Unie de lidstaat waar zijn echtgenoot woont, verlaat om zich in een andere lidstaat of 

in een derde land te vestigen. In dat geval is het afgeleide verblijfsrecht dat de derdelander krachtens 

artikel 7, lid 2, van richtlijn 2004/38 geniet, vervallen bij het vertrek van de burger van de Unie en kan het 

dus niet meer worden behouden op grond van artikel 13, lid 2, eerste alinea, onder a), van die richtlijn. 

63 Indien de derdelander die de echtgenoot van een burger van de Unie is, op de datum van aanvang 

van de gerechtelijke procedure tot scheiding, een verblijfsrecht genoot op grond van artikel 7, lid 

2, van richtlijn 2004/38, behoudt hij dat recht dus krachtens artikel 13, lid 2, eerste alinea, onder a), 

van die richtlijn, zowel tijdens de echtscheidingsprocedure als na de uitspraak van de 

echtscheiding, mits aan de voorwaarden van artikel 13, lid 2, tweede alinea, van die richtlijn is 

voldaan. (eigen benadrukken) 

64 In de drie hoofdgedingen hebben de burgers van de Unie die de echtgenoten van de betrokken 

derdelanders zijn, het gastland evenwel verlaten en zich in een andere lidstaat gevestigd nog voordat de 

echtscheidingsprocedure werd ingeleid. 

65 Uit punt 58 van het onderhavige arrest volgt dat de echtgenoot die derdelander is, na het vertrek van 

de echtgenoot die burger van de Unie is, niet langer aan de voorwaarden voldoet om in het gastland 

een verblijfsrecht te genieten op grond van artikel 7, lid 2, van richtlijn 2004/38. 

66 Derhalve dient te worden vastgesteld dat de burger van de Unie die de echtgenoot van een 

derdelander is, overeenkomstig artikel 7, lid 1, van richtlijn 2004/38 in het gastland moet verblijven tot 

op de datum van de aanvang van de gerechtelijke procedure tot scheiding, opdat die derdelander 

recht heeft op het behoud van zijn verblijfsrecht in die lidstaat op grond van artikel 13, lid 2, van 

die richtlijn. (eigen benadrukken) 

67 Bijgevolg is, zoals de advocaat-generaal in punt 27 van zijn conclusie heeft opgemerkt, in 

omstandigheden als die welke in de hoofdgedingen aan de orde zijn, met het vertrek van de burger van 

de Unie het verblijfsrecht van de in het gastland achterblijvende echtgenoot reeds vervallen. Een later 

verzoek tot echtscheiding kan niet tot gevolg hebben dat het verblijfsrecht herleeft, aangezien artikel 13 

van richtlijn 2004/38 enkel spreekt van het „behoud” van een bestaand verblijfsrecht. 

70 … Gelet op een en ander, moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 13, lid 2, van 

richtlijn 2004/38 aldus moet worden uitgelegd dat een derdelander die gescheiden is van een burger van 

de Unie en wiens huwelijk bij de aanvang van de gerechtelijke procedure tot scheiding, ten minste drie 
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jaar heeft geduurd, waarvan één jaar in het gastland, zijn verblijfsrecht in die lidstaat op grond van die 

bepaling niet behoudt, wanneer de echtgenoot, die burger van de Unie is, vóór de aanvang van de 

gerechtelijke procedure tot scheiding uit die lidstaat is vertrokken (eigen benadrukken).” 

 

In rechtsoverwegingen 63 en 66 van het arrest Singh heeft het Hof derhalve uitdrukkelijk voor recht 

gezegd dat een Unieburger in het gastland moet verblijven tot op de datum van aanvang van de 

gerechtelijke procedure tot scheiding, opdat de derdelandse echtgenoot van die Unieburger recht heeft 

op het behoud van zijn verblijfsrecht in die lidstaat op grond van artikel 13, lid 2 van de 

Burgerschapsrichtlijn. 

 

Hieruit blijkt duidelijk dat volgens het Hof een derdelander die de echtgenoot is van een Unieburger die 

uit het gastland vertrekt, zijn verblijfsrecht kan behouden op grond van artikel 13, lid 2 van de 

Burgerschapsrichtlijn, indien deze Unieburger in het gastland heeft verbleven tot op de datum van de 

aanvang van de gerechtelijke procedure tot scheiding, mits voldaan is aan de voorwaarden zoals 

bepaald in voormeld artikel 13, lid 2. Het Hof van Justitie heeft zich in dit arrest niet gelimiteerd tot de 

vaststelling dat het verblijfsrecht van de verzoekers kon beëindigd worden aangezien niet was voldaan 

aan de uitzonderingsgrond zoals voorzien in artikel 12, lid 3 van de Burgerschapsrichtlijn, doch heeft de 

verhouding tussen de artikelen 12 en 13 beoordeeld en gesteld dat het ogenblik van vertrek, met name 

al dan niet voor de aanvang van de gerechtelijke procedure, determinerend is voor het behoud van het 

verblijfsrecht op eigen grond. 

 

Verzoeker betwist niet dat mevrouw B.N. op 3 juli 2017 uit het bevolkingsregister werd geschrapt en op 

19 juli 2017 aangifte deed van haar nieuw adres te Nederland. Hij betwist ook niet dat er op 2 maart 

2018 een dagvaarding in echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting werd opgesteld op 

verzoek van mevrouw B.N. Aangezien de aanvang van de gerechtelijke procedure tot scheiding (2 

maart 2018) dus dateert van na het vertrek van de Unieburger uit het Rijk (op 3 juli 2017), was op het 

moment van dit vertrek het verblijfsrecht van verzoeker als echtgenoot van mevrouw B.N. reeds 

vervallen. De gemachtigde kon in casu dan ook terecht, zonder toepassing te maken van artikel 

42quater, § 1, 4° van de Vreemdelingenwet en de uitzonderingsgronden vervat in § 4 van deze 

bepaling, verzoekers verblijfsrecht beëindigen op grond van artikel 42quater, § 1, 2° van de 

Vreemdelingenwet omwille van het vertrek van mevrouw B.N. uit het Rijk. De gemachtigde diende dan 

ook niet te motiveren waarom hij niet het ontbonden huwelijk als beëindigingsgrond heeft genomen, 

noch waarom hij geen toepassing heeft gemaakt van de potentiële uitzonderingsmogelijkheden in geval 

van een ontbonden huwelijk. 

 

Verzoeker stelt verder dat onvoldoende rekening werd gehouden met alle elementen van het dossier, 

namelijk de duur van zijn verblijf in België, zijn leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische 

situatie, sociale en culturele integratie in België en zijn banden met het herkomstland. De Raad wijst er 

echter op dat over elk van deze elementen uitgebreid werd gemotiveerd in de bestreden beslissing. Met 

zijn summiere kritiek, die hij ook niet verder toelicht, kan verzoeker deze motivering niet weerleggen. 

Wat zijn gezondheidstoestand betreft, haalt verzoeker nog aan in het verzoekschrift dat hij ziek is en 

quasi blind aan beide ogen en dat hij afhankelijk is van zijn zus, die voor hem zorgt en hem onderhoudt. 

De Raad wijst er echter op dat verzoeker heeft nagelaten dit voor te leggen aan het bestuur voordat de 

bestreden beslissing werd genomen, hoewel hij per brief van 13 maart 2018 uitdrukkelijk werd 

uitgenodigd bewijsdocumenten over te maken in het licht van artikel 42quater, § 1, laatste lid van de 

Vreemdelingenwet, onder meer aangaande zijn gezondheidstoestand, zodat de gemachtigde niet kan 

worden verweten hiermee geen rekening te hebben gehouden. Hieruit kan geen onzorgvuldig of 

kennelijk onredelijk optreden van de gemachtigde afgeleid worden. 

 

Verzoeker voert verder nog aan dat de bestreden beslissing artikel 8 van het EVRM schendt, aangezien 

onvoldoende rekening werd gehouden met zijn relatie met zijn echtgenote, met wie hij nog steeds 

gehuwd is, met zijn familieleven met zijn zus, die voor hem zorgt en hem onderhoudt, en met zijn 

privéleven. Hij meent dat zijn leven zich nu hier afspeelt en dat een terugkeer naar zijn land van 

herkomst geen optie meer is. 

 

De Raad merkt vooreerst op dat verzoeker geen beschermingswaardig familie- of gezinsleven aantoont 

in het licht van artikel 8 van het EVRM. In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat uit de 

dagvaarding in echtscheiding en uit het vertrek van mevrouw B.N. naar Nederland kan worden afgeleid 

dat verzoekers relatie met mevrouw B.N. voorbij is, wat door verzoeker ook niet wordt betwist. Hoewel 

uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat een gezinsband tussen 

echtgenoten of partners wordt verondersteld (EHRM 21 juli 1988, Berrehab/Nederland, § 21), 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

veronderstelt een huwelijksrelatie samenwoning of minstens de intentie om samen te wonen (EHRM 28 

mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 62; EHRM 21 juli 1988, 

Berrehab/Nederland, § 21), wat in casu niet het geval is. Het loutere feit dat de echtscheidingsprocedure 

nog niet is afgerond en verzoeker officieel dus nog steeds getrouwd is met mevrouw B.N. doet hieraan 

geen afbreuk. Dit betoog is bovendien des te opmerkelijk, nu verzoeker juist in zijn eerste middel heeft 

verdedigd dat hij zich in een situatie van artikel 42quater, § 4, 1° van de Vreemdelingenwet bevindt, 

zijnde in de situatie van een ontbonden huwelijk.  

 

Wat de band tussen verzoeker en zijn zus betreft, wijst de Raad erop dat artikel 8 van het EVRM enkel 

effectief beleefde nauwe persoonlijke banden beoogt. De bescherming die deze bepaling biedt heeft 

hoofdzakelijk betrekking op het kerngezin (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 94). Dit 

gezin is beperkt tot de ouders en de kinderen, en kan slechts uitzonderlijk worden uitgebreid naar 

andere naaste familieleden die een belangrijke rol kunnen spelen binnen het gezin. Het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens oordeelt ook dat ‘de relaties tussen volwassenen niet noodzakelijkerwijs 

van de bescherming van artikel 8 zullen genieten zonder dat het bestaan van bijkomende elementen 

van afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve banden’ (EHRM 13 februari 2001, 

Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). Verzoeker heeft het bestaan 

van dergelijke bijkomende elementen van afhankelijkheid niet aangetoond. Verzoeker heeft zonder 

enige bijkomende duiding documenten aan de gemachtigde overgemaakt waaruit blijkt dat verzoeker op 

hetzelfde adres woont als zijn zus, die recent in Roeselare is komen wonen, en dat zij een uitkering 

ontvangt wegens arbeidsongeschiktheid. Hieruit blijkt echter niet dat hij door zijn zus verzorgd en 

onderhouden wordt, zoals verzoeker in het verzoekschrift beweert, zonder dit evenwel te onderbouwen 

met een begin van bewijs. De gemachtigde heeft dienaangaande terecht gemotiveerd dat verzoeker 

nagelaten heeft om toe te lichten wat er met de voormelde documenten diende aangetoond te worden. 

 

Met betrekking tot verzoekers privéleven wijst de Raad erop dat artikel 8 volgens het EHRM eveneens 

het recht beschermt om banden te ontwikkelen en te onderhouden met de zijnen en met de 

buitenwereld (EHRM 29 april 2002, Pretty t. Verenigd Koninkrijk, nr. 2346/02, § 61, 2002-III; EHRM 12 

september 2012, Nada/Zwitserland (GK), § 151; EHRM 16 december 2014, Chbihi Loudoudi en 

anderen/België, § 123 ) en dat deze term soms eveneens aspecten van de sociale identiteit van het 

individu opneemt (EHRM 7 februari 2002, Mikulic t. Croatië, nr. 53176/99, § 53, 2002-I). Het Hof vervolgt 

dat men moet aannemen dat het geheel van sociale banden tussen gevestigde immigranten en de 

gemeenschap waarin zij leven integraal deel uitmaken van het begrip “privéleven” in de zin van artikel 8. 

Onafhankelijk van het bestaan van een familieleven of niet, beschouwt het Hof dat in het kader van de 

verwijdering van een gevestigde vreemdeling een analyse zich opdringt in de zin van een inmenging in 

zijn recht op een privéleven (eigen vertaling EHRM 18 oktober 2006, Uner t. Nederland, nr. 46410/99, § 

59).  

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven is echter niet 

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM 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). Artikel 8 van het EVRM kan 

evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben 

het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun 

verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering 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. 

 

In casu merkt de Raad op dat de gemachtigde wel degelijk uitgebreid rekening heeft gehouden met het 

privéleven van verzoeker en in het licht daarvan een belangenafweging heeft gemaakt, onder meer door 

in de bestreden beslissing te motiveren dat de door verzoeker voorgelegde documenten aangaande zijn 

sociale en culturele integratie niet aantonen dat hij op een bijzondere manier in het Rijk is geïntegreerd 

en dat uit de relatief korte duur van zijn legaal verblijf in België in verhouding met zijn leeftijd blijkt dat 

verzoeker nog voldoende banden heeft met zijn land van herkomst. Ook aangaande zijn economische 

situatie heeft de gemachtigde gemotiveerd. Verzoeker laat na al deze concrete motieven te weerleggen 

en slaagt er niet in aan te tonen dat hij zijn privéleven niet elders zou kunnen verderzetten. Zoals supra 
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vermeld laat verzoeker na zijn beweerde afhankelijkheid van zijn zus aan te tonen. Waar verzoeker nog 

opmerkt dat hij door de bestreden beslissing niet aanwezig zal kunnen zijn op de rechtszaak waar over 

zijn echtscheiding geoordeeld zal worden, merkt de Raad met verweerder op dat het verzoeker vrij staat 

zich door zijn raadsman te laten vertegenwoordigen. Verzoeker toont derhalve niet aan dat de door hem 

opgebouwde contacten in België een zodanige intensiteit hebben dat de huidige beslissing die een 

einde stelt aan zijn recht op verblijf van meer dan drie maanden zou moeten worden beschouwd als een 

schending van zijn recht op eerbieding van zijn privéleven zoals beschermd door artikel 8 van het 

EVRM.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. Evenmin blijkt dat de gemachtigde 

bij het nemen van de bestreden beslissing onzorgvuldig of onredelijk heeft gehandeld, of de beslissing 

niet afdoende heeft gemotiveerd in het licht van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet, zodat ook 

geen schending van deze bepaling, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, of 

van de motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet of in artikel 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen kan worden 

aangenomen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

 

Het door verzoeker onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 186 euro dient te worden 

terugbetaald. 

 

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 verzoeker. 

 

Artikel 3 

 

Het door verzoeker onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 186 euro dient te worden 

terugbetaald. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig januari tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


