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 nr. 220 542 van 30 april 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. HOOYBERGHS 

Azalealaan 25 

2300 TURNHOUT 

  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 Tunesische nationaliteit te zijn, op 14 januari 2019 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 7 december 2018 die 

een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied 

te verlaten. 

 

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 houdende de vaststelling van het rolrecht van 18 januari 2019] met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat S. HOOYBERGHS verschijnt voor 

verzoeker en van advocaat L. NIKKELS, die loco advocaten D. MATRAY en A. DE WILDE verschijnt 

voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 29 juni 2012 trad verzoeker in het huwelijk met mevrouw M.V. van Nederlandse nationaliteit. 
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Op 13 april 2016 ontving verzoeker een visum (type D) met het oog op gezinshereniging met zijn 

echtgenote, mevrouw M.V., van Nederlandse nationaliteit, waarna hem op 6 juni 2016 een F-kaart werd 

afgegeven. 

 

Op 4 januari 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 op grond van artikel 42quater, § 

1, 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) omdat verzoeker en zijn 

Nederlandse echtgenote niet meer gezamenlijk gevestigd waren. 

 

Op 1 maart 2018 werd de echtscheiding van verzoeker en mevrouw M.V. uitgesproken. 

 

Nadat de beslissing van 4 januari 2018 door de gemachtigde werd ingetrokken, werd het beroep dat 

verzoeker tegen deze beslissing had ingesteld op 31 mei 2018 bij arrest nr. 204 671 door de Raad 

verworpen. 

 

Op 2 juli 2018 verliet mevrouw M.V. het Rijk. 

 

Op 7 december 2018 nam de gemachtigde opnieuw 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: H., B.  

Nationaliteit: Tunesië 

Geboortedatum: (…)1989 

Geboorteplaats: (…) 

(…) 

Reden van de beslissing: 

Artikel 42quater §1van de wet van 15.12.1980 

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

 

Betrokkene bekwam het verblijfsrecht als familielid van een burger van de Unie, na inreis met een visum 

type D en afgifte van de bijlage 15 dd. 23.05.2016, in functie van zijn echtgenote zijnde mevrouw V.M. 

(RR: …). 

 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat de referentiepersoon het Rijk heeft verlaten sinds 

02.07.2018. Vandaar dat overeenkomstig artikel 42quater, §1, 2° van de wet van 15.12.1980 er een 

einde kan gesteld worden aan het verblijfsrecht van betrokkene. 

 

Overeenkomstig artikel 42quater, §1, derde lid van dezelfde wet dient rekening gehouden te worden met 

de humanitaire situatie van betrokkene alvorens een einde wordt gesteld aan het verblijfsrecht. Daartoe 

werd betrokkene op 29.08.2018 per brief uitgenodigd zijn situatie toe te lichten. Deze brief werd op 

10.09.2018 aan hem betekend. In deze brief staat eveneens dat betrokkene 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 dient te stellen van alle relevante wijzigingen van zijn situatie. Er werden 

geen bijkomende documenten meer voorgelegd. 

 

Betrokkene legde daarop rekeninguittreksels voor bij de bank ING waaruit de uitbetaling van loon blijkt 

door D.E.R. bvba te Kasterlee in de periode van februari 2017 tot juli 2018 en een arbeidsovereenkomst 

bij deze werkgever van onbepaalde duur dd. 09.01.2017. Voorts werd nog een kopie van betrokkene 

zijn bankkaart voorgelegd bij de ING-bank. Uit bijkomende gegevens blijkt dat de tewerkstelling bij Den 

Eyck Resto bvba beëindigd werd op 21.09.2018. Evenwel blijkt tewerkstelling van 24.10.2018 tot op 

heden via interim. 

In het kader van een voorgaand onderzoek werden werden ook reeds volgende documenten 

voorgelegd: 
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- Arbeidsovereenkomst D.E.R. BVBA + bijhorende loonfiches voor de periode februari 2017 – april 2017 

+ attest VDAB betreffende ‘einde individuele beroepsopleiding van een onderneming dd. 10.01.2017 + 

competentierapport dd. 10.01.2017 

- Attest van inburgering; deelcertificaten Nederlands tweede taal; resultaat cursus maatschappelijke 

oriëntatie; 

- Bewijs van registratie huurwoning gelegen te Steenweg op Antwerpen 62/7, 2300 Turnhout + 

Huurovereenkomst; 

- Verklaring lidmaatschap ziektekostenverzekering dd. 5.07.2017 

 

Er dient opgemerkt te worden dat betrokkene geen enkel bewijsstuk voorlegde waaruit zou moeten 

blijken dat er enig medisch bezwaar is of enig leeftijdsgebonden probleem bestaat dat het beëindigen 

van het verblijfsrecht in de weg zou kunnen staan. Betrokkene toont aan tewerkgesteld te zijn, hetgeen 

aantoont dat hij werkwillig is. Echter, het hebben van een job en bijhorend inkomen is geen afdoende 

bewijs van integratie in die zin dat het een intrekking van het verblijfsrecht in de weg kan staan, gezien 

dit een voorwaarde is om een min of meer menswaardig bestaan te leiden. Het feit dat betrokkene 

houder is van een rekening bij ING is dat evenmin. Bij gebrek aan contra-indicaties dient daarenboven 

geconcludeerd te worden dat de leeftijd en de gezondheidstoestand van betrokkene toelaten dat hij ook 

in het land van herkomst of origine kan worden tewerkgesteld. Betrokkene is op economisch actieve 

leeftijd en kan haar werkervaringen en de wil om te werken aanwenden in het land van herkomst om 

aldaar aan de slag te gaan. Betrokkene is ook nog voldoende jong om terug te reizen en de draad in het 

land van herkomst opnieuw op te pikken (betrokkene heeft immers pas verblijfsrecht sinds 23.05.2016) 

of er een nieuw leven te starten. De duur van betrokkenes legaal verblijf in België is bijgevolg nog 

relatief kort waardoor mag aangenomen worden dat betrokkene nog voldoende verbondenheid voelt 

met het land van herkomst of origine. Hij heeft immers 27 jaar lang in zijn land van herkomst gewoond 

en is daar opgegroeid. Er zijn geen tegenindicaties in het dossier terug te vinden die een terugkeer naar 

het land van herkomst of origine verhinderen. Wat betreft de gezinssituatie kan opnieuw dienst 

opgemerkt worden dat de referentiepersoon het Rijk verlaten heeft. Bovendien blijkt dat de relatie 

tussen betrokkene en referentiepersoon voorbij is: uit het administratieve dossier blijkt dat betrokkene 

en mevrouw V(…) reeds sinds 22.09.2016 feitelijk gescheiden zijn en betrokkene sedert 30.01.2017 als 

alleenstaand vermeld staat in het Rijksregister. Inmiddels werd de echtscheiding op 1.03.2018 

uitgesproken. Het is dus redelijk te stellen dat verder verblijf van betrokkene in het kader van de 

gezinshereniging bijgevolg achterhaald is. Het familie- en gezinsleven vormen zodoende evenmin een 

beletsel om deze beslissing te kunnen nemen. Er is geen sprake van een verbreking van de familiale 

banden met het nemen van deze beslissing tot intrekking van het verblijfsrecht van betrokkene. Wat 

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

(resultaat maatschappelijke oriëntatie; attest van inburgering; deelcertificaten Nederlands tweede taal) 

blijkt dat betrokkene deze lessen gevolgd heeft. Echter, het volgen van deze cursussen 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. Wat tot slot het bewijs van registratie van de huurwoning 

gelegen te (…) (+ de huurovereenkomst) en de verklaring van ziektekostenverzekering betreft, kunnen 

we stellen dat een ziektekostenverzekering en huurcontract (onderdak), behoren tot de basisbehoeften 

om een bepaalde levensstandaard te hebben. Deze documenten bewijzen bijgevolg evenmin dat 

betrokkene op een bijzondere manier geïntegreerd zou zijn in België. 

 

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. 

 

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

gesupprimeerd te worden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 13 en 14 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) en van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet.  

 

Hij licht dit middel toe als volgt: 
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“Verzoeker is op 29 juni 2012 te Siliana (Tunesië) in het huwelijk getreden met mevrouw M.V., van 

Nederlandse nationaliteit. 

 

Aan hem werd op 13 april 2016 een visum D afgeleverd met het oog op de gezinshereniging met zijn 

echtgenote. Op 23 mei 2016 werd verzoeker ingeschreven in het vreemdelingenregister en op 6 juni 

2016 werd hem een F-kaart afgeleverd. 

 

Nadat verzoeker en mevrouw V. een tijd hadden samengewoond, leven ze sinds 30 januari 2017 op een 

apart adres in België. 

 

Het verblijfsrecht van verzoeker werd op 4 januari 2018 beëindigd (stuk 2) omdat er geen gezamenlijke 

vestiging meer was (toepassing van artikel 42quater, §1, 4° vreemdelingenwet). 

 

Verzoeker tekende hiertegen beroep aan en stelde in zijn beroepsverzoekschrift dat toepassing diende 

te worden gemaakt van de uitzondering zoals voorzien in artikel 42quater, §4, 1° vreemdelingenwet. 

Hierna werd de beslissing van 4 januari 2018 ingetrokken en werd verzoeker op 27 augustus 2018 in 

het bezit gesteld van een elektronische vreemdelingenkaart F. 

 

Partijen zijn inmiddels gescheiden. De echtscheiding werd uitgesproken op 1 maart 2018. 

 

Waar de beslissing van 4 januari 2018 (stuk 2) toepassing maakte van artikel 42quater, §1, 4° 

vreemdelingenwet, maakt de thans bestreden beslissing toepassing van 42quater, §1, 2° 

vreemdelingenwet. 

 

Artikel 42quater van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: […]. 

 

Het is ontegensprekelijk zo dat verzoeker valt onder de uitzonderingssituatie zoals bepaald in artikel 

42quater, §4, 1° van de Vreemdelingenwet. 

 

Immers, verzoeker verkreeg zijn verblijfsrecht op grond van zijn huwelijk met een EU-onderdaan. 

 

Het verblijfsrecht van verzoeker werd erkend op grond van zijn huwelijk, gesloten op 29 juni 2012. Uit 

artikel 42quater, §4, 1° vreemdelingenwet blijkt dat voor wat betreft echtgenoten het verblijfsrecht kan 

worden beëindigd wanneer het huwelijk wordt ontbonden of nietig verklaard, maar niet wanneer dat 

huwelijk ten minste drie jaar had geduurd, waarvan minstens één jaar in België̈, bij de aanvang van de 

gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring. Deze voorwaarden zijn vervuld in hoofde van 

verzoeker. 

 

Partijen zijn uit de echt gescheiden sinds 1 maart 2018. 

 

Zij zijn reeds voordien apart gaan wonen tijdens de echtscheidingsprocedure. 

 

Pas na de echtscheiding is mevrouw V. verhuisd naar Nederland. 

 

Aangezien verzoeker zijn verblijfsrecht behield ingeval van scheiding, dient zijn verblijfsrecht te worden 

beschouwd als een verblijfsrecht op uitsluitend persoonlijke basis. 

 

Dit persoonlijk verblijfsrecht kan niet langer worden afhankelijk gesteld van het verblijf van de ex-partner 

in het Rijk. 

 

Nadat is vastgesteld dat het verblijfsrecht wordt behouden in toepassing van artikel 13 van de 

Burgerschapsrichtlijn en artikel 42quater, §4 vreemdelingenwet, kan de expartner of ex-echtgeno(o)t(e) 

van de EU-onderdaan niet (meer) worden beschouwd als een familielid van een burger van de Unie die 

zij begeleid of vervoegd hebben. 

 

Artikel 13 van de Burgerschapsrichtlijn is terzake zeer duidelijk: 

 

“Behoud van het verblijfsrecht van familieleden in geval van scheiding, ontbinding of nietigverklaring van 

het huwelijk of van beëindiging van het geregistreerde partnerschap 

 

(…) 
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Deze familieleden behouden hun verblijfsrecht op uitsluitend persoonlijke basis.” 

 

Dit verblijfsrecht van het familielid is een verblijfsrecht op persoonlijk basis. 

 

Na de echtscheiding en de vaststelling dat verzoeker voldoet aan de voorwaarden van artikel 42quater, 

§4, 1° vreemdelingenrecht om het verblijfsrecht te behouden, kan zijn verblijfsrecht niet langer 

beschouwd worden als een verblijf in de hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie, maar 

als een verblijf op persoonlijke basis. 

 

Verzoeker is na de echtscheiding trouwens geen echtgenoot meer en dus ook geen familielid van de 

burger van de Unie meer. 

 

Door het verblijfsrecht van verzoeker afhankelijk te stellen van het verblijf van de ex-echtgenote in het 

Rijk miskent de bestreden beslissing de persoonlijke basis van het verblijfsrecht van verzoeker. 

 

Hierdoor worden artikel 13 en 14 van de Burgerschapsrichtlijn alsmede artikel 42quater van de 

vreemdelingenwet geschonden. 

 

Het middel is gegrond.” 

 

Verzoeker meent dat de gemachtigde artikel 42quater van de Vreemdelingenwet heeft geschonden door 

zijn verblijfsrecht te beëindigen op grond van artikel 42quater, § 1, 2° van de Vreemdelingenwet, met 

name wegens het vertrek van zijn ex-echtgenote M.V. uit het Rijk. Hij wijst erop dat zijn echtscheiding 

van mevrouw M.V. werd uitgesproken op 1 maart 2018 en dus voordat mevrouw M.V. op 2 juli 2018 het 

Rijk verlaten heeft en verhuisd is naar Nederland. Verzoeker meent dat hij valt onder de 

uitzonderingssituatie zoals bepaald in artikel 42quater, § 4, 1° van de Vreemdelingenwet en dat hij 

bijgevolg zijn verblijfsrecht kon behouden op persoonlijke basis, zodat de gemachtigde het behoud van 

zijn verblijfsrecht niet afhankelijk mocht stellen van het verblijf van zijn ex-echtgenote in het Rijk. 

 

Artikel 42quater van de Vreemdelingenwet 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 

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; 
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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 M.V., sinds 2 juli 2018 vertrokken is uit België en in Nederland 

was gevestigd op het ogenblik van de bestreden beslissing. Het feit dat verzoeker ter zitting nog 

aantoont dat mevrouw M.V. sedert 17 december 2018 terug in Turnhout is ingeschreven in het 

rijksregister, doet hier geen afbreuk aan. 

 

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 bijgevolg 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 er in deze zaak sprake is van twee relevante mogelijke beëindigingsgronden, 

vertrek uit het Rijk van de Nederlandse echtgenote en echtscheiding, die potentieel tot een tegenstrijdig 

resultaat zouden kunnen leiden, nu verzoeker meent dat hij voldoet aan de uitzonderingsgrond die 

voorzien is bij de beëindiging op grond van ontbinding van het huwelijk. De bestreden beslissing heeft 

betrekking op een beëindiging van het verblijfsrecht van een familielid van een Nederlandse Unieburger, 

dermate dat het Unierecht van toepassing is. 

 

Artikel 42quater, § 1, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, aangaande de beëindiging op grond van 

vertrek, vormt de gedeeltelijke omzetting van artikel 12 van 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”. 
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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 

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 de 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 als aan de in dit artikel vermelde voorwaarden is voldaan. 

 

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 van de 

unieburger, met name al dan niet voor de aanvang van de gerechtelijke procedure, determinerend is 

voor het behoud van het verblijfsrecht op eigen grond. 

 

De Raad benadrukt dat lidstaten ertoe gehouden zijn hun nationale recht conform het Unierecht uit te 

leggen (zie HvJ 6 november 2003, C-101/01, Lindqvist, punt 87 ; HvJ 26 juni 2007, C-305/05, Ordre des 

barreaux francophones et germanophone e.a., punt 28). Volgens vaste rechtspraak van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof van Justitie) dient de nationale rechter bij de toepassing 
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van het nationale recht dit zo veel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel 

van de betrokken richtlijn teneinde het daarmee beoogde resultaat te bereiken en aldus te voldoen aan 

artikel 288, derde alinea van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: het 

VWEU). Deze verplichting tot richtlijnconforme uitlegging is namelijk inherent aan het systeem van het 

VWEU, aangezien het de nationale rechter in staat stelt binnen het kader van zijn bevoegdheden de 

volle werking van het recht van de Unie te verzekeren bij de beslechting van de bij hem aanhangige 

geschillen (zie onder meer arresten van 5 oktober 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01–C-403/01, Jurispr. blz. I-

8835, punt 114; 23 april 2009, Angelidaki e.a., C-378/07–C-380/07, Jurispr. blz. I-3071, punten 197 en 

198, en 19 januari 2010, Kücükdeveci, C-555/07, Jurispr. blz. I-365, punt 48; HvJ 13 november 1990, C- 

106/89, Marleasing, par. 8). De nationale rechter dient tevens, als gevolg van de in artikel 4, lid 3 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna: het VEU) neergelegde samenwerkingsplicht en het 

loyaliteitsbeginsel, rekening te houden met de uniforme interpretatie die het Hof van Justitie reeds aan 

bepalingen van het Unierecht heeft gegeven. De rechtspraak van het Hof van Justitie vormt overigens, 

naast het primair en secundair Unierecht, eveneens een bron van Unierecht. De uitlegging die het Hof 

krachtens de hem bij artikel 267 van het VWEU verleende bevoegdheid geeft aan een regel van Unie-

recht, verklaart en preciseert, voor zover dat nodig is, de betekenis en strekking van dat voorschrift 

zoals het sedert het tijdstip van zijn inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en toegepast 

(HvJ 13 januari 2004, C-453/00, Kühne en Heitz, par. 21). De Raad is er dan ook toe gehouden artikel 

42quater van de Vreemdelingenwet richtlijnconform toe te passen, volgens de bindende uitlegging die 

het Hof in het arrest Singh heeft gegeven. 

 

Het is niet betwist dat mevrouw M.V. het Rijk pas heeft verlaten op 2 juli 2018, hetzij nadat de 

echtscheiding tussen verzoeker en mevrouw M.V. werd uitgesproken op 1 maart 2018. Dat mevrouw 

M.V. zich nog op Belgisch grondgebied bevond op het ogenblik van het echtscheidingsvonnis blijkt ook 

uit dit vonnis dat zich in het administratief dossier bevindt. Aangezien mevrouw M.V. dus 

noodzakelijkerwijs nog in het Rijk verbleef op de datum dat de gerechtelijke procedure tot echtscheiding 

een aanvang nam, kon verzoeker conform de supra geciteerde rechtspraak van het Hof van Justitie 

tijdens en na deze echtscheidingsprocedure zijn verblijfsrecht op persoonlijke basis behouden indien hij 

voldeed aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 13, lid 2 van de Burgerschapsrichtlijn en zoals 

omgezet in artikel 42quater, § 4 van de Vreemdelingenwet. Het behoud van het verblijfsrecht op 

persoonlijke basis op grond van deze bepalingen impliceert precies dat het latere vertrek van de ex-

echtgenote, als Unieburger, geen invloed meer heeft op het verblijfsrecht van de betrokkene. De 

gemachtigde kon in casu dan ook niet zonder meer overgaan tot de toepassing van artikel 42quater, § 

1, 2° van de Vreemdelingenwet en verzoekers verblijfsrecht beëindigen op grond van het vertrek uit het 

Rijk van mevrouw M.V. Nu dit vertrek dateerde van na de datum waarop de procedure tot echtscheiding 

een aanvang nam, moest de gemachtigde zich, om het verblijfsrecht van verzoeker te beëindigen, 

beroepen op artikel 42quater, § 1, 4° van de Vreemdelingenwet en daarbij ook rekening houden met de 

uitzonderingsgronden voorzien in artikel 42quater, § 4 van de Vreemdelingenwet en onderzoeken of 

verzoeker inderdaad voldeed aan de voorwaarden om zich hierop te beroepen. Noch uit de bestreden 

beslissing, noch uit het administratief dossier blijkt dat de gemachtigde dit heeft onderzocht, zodat 

verzoeker kan worden gevolgd waar hij meent dat de gemachtigde artikel 42quater van de 

Vreemdelingenwet heeft geschonden. 

 

Het verweer in de nota met opmerkingen doet aan deze vaststelling geen afbreuk. Verweerder merkt in 

de nota immers slechts op dat de uitzonderingsgrond in artikel 42quater, § 4, 1° van de 

Vreemdelingenwet slechts van toepassing is in het kader van artikel 42quater, § 1, eerste lid, 4° terwijl 

de bestreden beslissing op grond van artikel 42quater, § 1, eerste lid, 2° werd genomen. Dit is op zich 

een correcte vaststelling maar hiermee gaat hij echter voorbij aan het bepaalde in het voormelde arrest 

Singh en aan wat supra bijgevolg werd uiteengezet.  De gemachtigde kon in casu niet het vertrek uit het 

Rijk van de Unieburger als beëindigingsgrond kiezen, maar had zich conform de rechtspraak van het 

Hof van Justitie op de ontbinding van het huwelijk als beëindigingsgrond moeten steunen en was er 

bijgevolg toe gehouden de toepasselijkheid van de uitzonderingsgronden in artikel 42quater, § 4 van de 

Vreemdelingenwet te onderzoeken. De Raad herhaalt dat hij in casu, nu de zaak valt onder het 

unierecht daar de beslissing een beëindiging betreft van een verblijfsrecht tussen een derdelander en 

een Nederlandse unieburger, ertoe gehouden is artikel 42quater van de Vreemdelingenwet 

richtlijnconform toe te passen, volgens de bindende uitlegging die het Hof in het arrest Singh heeft 

gegeven. 

 

Het tweede middel is gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van de bestreden beslissing. 

Gezien de eventuele gegrondheid van het eerste middel niet tot een ruimere vernietiging kan leiden, 

moet dit niet worden onderzocht. 
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3. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel 

om het grondgebied te verlaten van 7 december 2018 wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van verweerder. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig april tweeduizend negentien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


