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 nr. 225 812 van 9 september 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. DE BEULE 

Gijzelaarsstraat 21 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 26 april 2019 heeft 

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

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 18 maart 2019 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 30 april 2019 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 juli 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 augustus 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat R. JANS loco advocaat D. DE 

BEULE en van attaché E. VANMECHELEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verwerende partij geeft een correct feitenrelaas weer, dat stelt:  

 

“Op 13 oktober 2015 is verzoekster te Gambia gehuwd met de heer H.D.H.C., van Belgische 

nationaliteit. 
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Op 3 november 2016 diende verzoekster bij de Belgische ambassade te Dakar (Senegal) een aanvraag 

in tot de afgifte van een visum lang verblijf (type D) met het oog op gezinshereniging met de heer 

H.D.H.C. 

Op 28 april 2017 werd een beslissing genomen tot de afgifte van een visum lang verblijf. 

Verzoekster werd in het bezit gesteld van een visum met als geldigheidsdatum 10 mei 2017 tot 6 

november 2017. 

Uit het paspoort van verzoekster blijkt dat zij op 15 juli 2017 naar België reisde. 

Op 17 juli 2017 werd verzoekster in het bezit gesteld van een bijlage 15. 

Op 29 augustus 2017 werd verzoekster in het bezit gesteld van een F-kaart. 

Op 24 april 2018 is verzoeksters echtgenoot overleden. 

Per schrijven van 27 april 2018, aan verzoekster betekend op 16 mei 2018, werd verzoekster 

uitgenodigd om in het kader van een onderzoek in het licht van artikel 42quater, §5 van de 

Vreemdelingenwet binnen de 30 dagen recente bewijzen voor te leggen met betrekking tot haar 

persoonlijke situatie. 

Op 4 september 2018 weigerde de ambtenaar van de burgerlijke stand, na een negatief advies van de 

Procureur des Konings, om de huwelijksakte tussen verzoekster en haar overleden echtgenoot te 

aanvaarden.” 

 

Op 18 maart 2019, met kennisgeving op 28 maart 2019, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

minister de beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden. Dit is de 

bestreden beslissing met de volgende motieven:  

 

“(…) 

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 gelezen in 

combinatie met artikel 58 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: C.  

Voorna(a)m(en): M.  

Nationaliteit: Gambia  

Geboortedatum: 20.05.1990  

Geboorteplaats: Serrekunda H/C  

Identificatienummer in het Rijksregister: (…)  

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (….)  

Reden van de beslissing:  

Artikel 42quater §1van de wet van 15.12.1980  

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

Betrokkene bekwam het verblijfsrecht als familielid van een burger van de Unie, in functie van haar 

echtgenoot D. H. C. H. (rr (…)), op 17.07.2017. Intussen is de situatie van betrokkene totaal gewijzigd. 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat haar echtgenoot, nl. D. H. C. H. (rr: (…)) op 24.04.2018 is 

overleden. Vandaar dat overeenkomstig art. 42 quater, §1, 3° een einde kan gesteld worden aan het 

verblijfsrecht van betrokkene.  

Om overeenkomstig dit wetsartikel rechtsgeldig een einde te kunnen stellen aan het verblijfsrecht van 

betrokkene moet rekening gehouden worden met een aantal uitzonderingsgronden waardoor het 

verblijfsrecht niet kan worden ingetrokken, alsook met de humanitaire situatie. Daarom werd mevrouw 

C. op 27.04.2018 verzocht haar persoonlijke situatie toe te lichten, deze brief werd op 16.05.2018 

betekend. In de brief werd verkeerdelijk art. 42quater, §4 aangehaald als te toetsen uitzonderingsgrond, 

echter gezien ook navraag gedaan is naar de humanitaire situatie overeenkomstig art. 42 quater, §1, 

derde lid, is het redelijk aan te nemen dat voor zover betrokkene onder de toepasselijke 

uitzonderingsgronden van art. 42 quater, §2 of §3 dit duidelijk uit de voorgelegde stukken zou blijken.  

Betrokkene legde als reactie op de brief volgende stavingsdocumenten voor:  

- Brief door raadsman Renaat Van De Sijpe  

- Betekening socio-economisch onderzoek dd. 16.05.2018  

- Getuigschrift gezinssamenstelling burgerlijke stand Lokeren dd. 07.06.2018  

- Overlijdensattest D.H.H. dd. 16.05.2018  

- Attest verzorging tijdens ziekte door C. M. dd. 01.06.2018  

- Inschrijvingsattest Agentschap Integratie en Inburgering dd. 06.11.2017  

- Factuur cursusgeld bij CVO Leerstad te Lokeren dd. 09.11.2017  

- Inschrijvingsformulier 2017-2018 opleiding Nederlands dd. 06.11.2017  

- Lessenrooster ENG GEN MA  
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- Attest geen financiële steun 2018 van het OCMW Sint-Niklaas dd. 01.06.2018  

- Attest RVA dat betrokkene tot op heden nooit werkloosheidsuitkeringen genoot dd. 08.05.2018  

- Arbeidsovereenkomst Transformics BVBA dd. 11.06.2018   

- 8.07.2018  

- Arbeidsovereenkomst Transformics BVBA dd. 09.07.2018 – 08.08.2018  

- Aanvraag tot het bekomen van bijkomende arbeidsuren dd. 09.07.2018  

- Arbeidsovereenkomst Transformics BVBA dd. 09.09.2018 voor onbepaalde duur  

- Aanvraag tot het bekomen van bijkomende arbeidsuren dd. 09.09.2018  

Wat betreft de uitzonderingsgrond overeenkomstig art. 42quater, §2 blijkt nergens uit het dossier dat 

deze van toepassing zou zijn. Op het moment van overlijden van de echtgenoot van betrokkene, was er 

nog een 17-jarige zoon in het gezin. Nergens uit het dossier blijkt dat mevrouw de bewaring over dat 

kind zou hebben, na de dood van haar echtgenoot. Wat betreft de uitzonderingsgronden op art. 

42quater, §1, 3° voorzien in §3 van datzelfde artikel moeten we vaststellen dat mevrouw C. niet onder 

deze uitzonderingsgrond valt. Deze paragraaf stelt dat het verblijfsrecht behouden kan worden indien 

het familielid ten minste één jaar in het Rijk heeft verbleven in de hoedanigheid van familielid en voor 

zover aangetoond wordt dat men over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Betrokkene vestigde zich 

in België op 17.07.2017 bij haar echtgenoot. Deze overleed echter reeds op 24.04.2018 waardoor aan 

de voorwaarde van één jaar niet voldaan is. Mevrouw C. legde arbeidsovereenkomsten voor, alsook 

haar aanvragen tot het bekomen van bijkomende arbeidsuren, maar dit is een cumulatieve voorwaarde 

aan het voorgaande. Het is geen afdoende reden om het verblijfsrecht verder te kunnen uitoefenen.  

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, dienen volgende zaken te worden opgemerkt. Mevrouw C. is zich in juli 2017 

in België komen vestigen, haar verblijf is dus eerder kortstondig. Wat betreft haar leeftijd, ze is 28 jaar, 

kunnen we stellen dat dit geen verhindering kan zijn voor deze beslissing. Ook bracht mevrouw geen 

fysieke gezondheidsredenen aan. Wel werd opgeworpen dat mevrouw zich in een moeilijke, als 

schrijnend geformuleerde, situatie bevindt n.a.v. het overlijden van haar echtgenoot. Het is echter 

moeilijk om dit 10 maanden na de sterfte van meneer H. als afdoende reden om het verblijfsrecht verder 

te zetten te zien. Voor zover mevrouw nog zou rouwen, hoeft dit niet noodzakelijk in België te gebeuren, 

dit kan evengoed elders, waar zij omringd is door vrienden en familie die haar kunnen steunen en troost 

bieden. Qua sociale en culturele integratie heeft betrokkene de verplichte cursussen Nederlands en 

inburgering doorlopen, van een uitzonderlijke graad van integratie getuigt dit dus niet.  Op economisch 

vlak is betrokkene erin geslaagd werk te vinden, dit is uiteraard een positief element. Het getuigt echter 

evenmin van een buitengewone situatie, indien met hier enige tijd verblijft is het niet meer dan normaal 

dan dat men een inspanning levert om te werken om voor zijn eigen levensonderhoud in te staan. Wat 

betreft haar gezinssituatie is deze volledig gewijzigd. Mevrouw vormde een gezin met haar echtgenoot 

meneer H. en zijn jongste zoon, B. H.. Amper twee maanden na de dood van de echtgenoot was ze niet 

meer gezamenlijk gevestigd met de zoon van haar echtgenoot. Kennelijk deelde ze nadien een woning 

met T. J. W. of werd ze opgevangen door zijn familie. Ondertussen is ze alleenstaande en woonachtig in 

Lokeren. Er zijn verder geen indicaties van een nieuwe gezinssituatie. Deze beslissing kan dus het 

gezins- of familieleven van mevrouw niet schenden. Tot slot kan er rekening houdend met het 

kortstondig verblijf in België in vergelijking met de tijd die mevrouw C. in Gambia doorbracht, in alle 

redelijkheid gesteld worden dat zij nog voldoende bindingen heeft met het land van herkomst, waardoor 

zij daar terug makkelijk aansluiting zal kunnen vinden, zowel op vlak van vrienden en familie, de taal als 

de gebruiken. Geen van de andere aangehaalde bewijsstukken doen afbreuk aan het voorgaande. Het 

doktersattest waaruit blijkt dat betrokkene zorgde voor haar echtgenoot tijdens zijn ziekte, getuigt van 

menselijkheid van mevrouw tegenover haar echtgenoot. Het attest van het ocmw dat ervan getuigt dat 

mevrouw zich tot op heden nog niet heeft moeten wenden tot het ocmw, getuigt van de financiële 

zekerheid die mijnheer H. haar kennelijk heeft kunnen geven, in combinatie met haar eigen initiatief om 

te gaan werken. Het attest van de RVA getuigt dat betrokkene nog geen beroep heeft moeten doen op 

de werkloosheidsuitkering op datum van het attest, de reden is er niet in opgenomen. Gezien het geheel 

van bovenstaande opmerkingen wordt het verblijfsrecht beëindigd overeenkomstig art. 42 quater, §1, 3° 

van de wet van 15.12.1980. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel beroept de verzoekende partij zich op een schending van artikel 3.2., b), van 

de Europese richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 (hierna: de Burgerschapsrichtlijn), van artikel 40bis, 

§2, eerste lid, 2°, 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 de 
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artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de algemene rechtsbeginselen: 

beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

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

en van artikel 42quater, §4, eerste lid, 4°, van de Vreemdelingenwet. 

 

In een derde middel stelt de verzoekende partij dat zij ter goeder trouw is. 

 

In een vierde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het Europees 

Verdrag tot de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het 

EVRM). 

 

2.1.2. Omdat de middelen elkaar deels overlappen, worden zij hieronder gezamenlijk besproken. 

 

2.1.3. De middelen worden als volgt toegelicht: 

 

“Verzoeker meent de volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de bestreden 

beslissing: 

 

a. Eerste middel 

 

Schending van artikel 3.2. b) van de Europese Richtlijn 2004/38/CE van 29 april 2004, artikel 40bis, § 2 

alinea l, 2' van voormelde wet van 15 december 1980, de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 

en de algemene rechtsbeginselen: beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de 

zorgvuldigheidsverplichting 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat om beroep in te stellen waarover hij/zij beschikt. 

 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (R.v.St., nr. 110.071, 6 

september 2002, R.v.St., nr. 129.466, 19 maart 2004, R.v.St., nr. 132.710, 21 juni 2004). 

Bij het nemen van een bestuurshandeling dient de overheid rekening te houden met alle elementen uit 

het dossier, zowel in rechte als in feite. 

Verzoekster kan moeilijk akkoord gaan met de motivering genomen op 18 maart 2019. 

 

Verzoekster heeft wel degelijk afdoende bewezen dat er voldoende uitzonderingsgronden zijn alsmede 

humanitaire reden 

 

De beslissing berust dan ook kennelijk op een onredelijke, manifeste, foutieve appreciatie van de feiten 

en stukken die werden overgemaakt (en thans worden overgemaakt)en is totaal onevenredig zonder 

rekening te houden met alle elementen. 

 

In principe is eenieder, alsmede de verwerende partij gebonden door de zorgvuldigheidsplicht: men 

moet handelen zoals elk normaal, voorzichtig en vooruitziend persoon dat zou doen, of met andere 

woorden zoals dat redelijkerwijze mag verwacht worden van een persoon en een overheid die zich in 

dezelfde omstandigheden bevindt. 

 

Overeenkomstig de zorgvuldigheidsplicht moet de overheid haar beslissingen met zorgvuldigheid 

voorbereiden en beslissen. 

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

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

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154. 954). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt dus aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te staven op een correcte feitenvinding. Uit de stukken blijkt 
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zeer duidelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris tot haar conclusie is gekomen op basis van 

een niet-correcte interpretatie van de stukken die verzoekster overmaakte. 

 

De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is om die reden voldoende bewezen, alsmede de 

schending van artikel 3.2. b) van de Europese Richtlijn 2004/38/CE van 29 april 2004, artikel 40bis, § 2 

alinea l, 2° van voormelde wet van 15 december 1980, de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de wet van 15 december 1980.  

 

“U vroeg nieuwe bewijsdocumenten over te maken overeenkomstig artikel 42quater Vw.(…). Zij huwde 

op 13. 10.2015 met de heer H. D. H., van Belgische nationaliteit. Na' enkele jaren verliet zij haar leven in 

Gambia voor haar echtgenoot. Zij ontving haar visa in het kader van gezinshereniging op 05.05.2017. 

Haar echtgenoot overleed vervolgens op 24. 04.2018 ten gevolge van een slepende ziekte (stuk 3). Mijn 

cliënte verzorgde hem en zijn 17-jarige zoon tot aan het overlijden van haar echtgenoot (stuk 4). 

Het is duidelijk dat - op enkele weken na - mijn cliënte dan ook één jaar in België verbleef. (brief 

raadsman verzoekende partij van 13 juni 2018 - eigen onderlijning)”  

 

Tweede middel 

 

a. Beroep op artikel 42quater §1 in fine 

 

Uitzonderingsgronden en humanitaire gronden 

 

art. 42quater, §1, laatste lid van de wet van 15.12.1980 : 

 

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 hi/zij bindingen 

heeft met zijn land van oorsprong. 

 

Uit alle documenten blijkt dat haar leeftijd, de gezondheidstoestand, de gezins en economische situatie, 

sociale en culturele integratie volledig conform zijn onze levensstandaard en wijzen. 

 

Verzoekster legt ook enkele foto's neer van vriendinnen die haar bijstaan : stuk 16-22. 

 

Buurvrouw G. v. B. wenst eventueel te komen getuigen. 

 

Uit de stukken blijkt dat partijen al langer gehuwd waren , waarmee rekening dient te worden gehouden.  

 

Verzoekster had enkele maanden later, na overlijden echtgenoot, niet onder het artikel gevallen waar 

verwerende naar verwijst. 

 

In het boek van Luc Denys, vierde editie 2019 staat op blz. 271 bij b) § 3 het woord KAN. 

 

Verzoekster heeft een inkomen valt zeker niet ten laste het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en 

beschikt over ziektekostenverzekering. 

 

Zie ook punt b. 

 

b. Beroep op artikel 42quater §4.4°: 

 

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; 

 

Na het -overlijden van haarechtgenoot is verzoekster in een zwart gat gevallen giet zij psychologisch is 

de put is geduwd door de kinderen van haar echtgenoot die haar verplicht hebben het pand waar ze 

woonde met haar echtgenoot te verlaten (zie stuk 7-8). 

 

Zij hebben haar buitengezet met enkel haar kleding en juwelen. 
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Zij heeft echter haar volledig geïntegreerd zowel sociaal als economisch, wat uit de voorgebrachte 

stukken blijkt. 

 

De opgegeven reden van verwerende partij nl. dat zij kortstondig in België verbleef gaat niet op gelet zij 

thans bijna 2 jaar in België verblijft en dat is niet kortstondig. 

 

Zij ontving zelfs een F-kaart. 

 

Haar leeftijd is in casu ook zeer belangrijk. 

 

Een terugkeer naar haar geboorteland zou een complete ramp zijn gelet zij, gelet de cultuur aldaar, zal 

verstoten worden als een mislukkeling niettegenstaande dat zij aan het overlijden van haar echtgenoot 

geen schuld heeft. 

 

Thans wordt dit uitgespeeld door de verwerende partij wat gelet de omstandigheden zeer negatief op 

verzoekster afkomt. 

 

Verwerende partij geeft schoorvoetend toe dat verzoekster positieve elementen naar voorbrengt van 

menselijkheid getuigt maar vindt voor een persoon zoals verzoekster allemaal normaal wat ze doet gelet 

dit uitzonderlijk is. 

Verzoekster heeft al het nodige gedaan voor integratie op alle niveaus en gelet haar toestand is dat zeer 

lovenswaardig te noemen en kan verwerende partij hier niet omheen. 

 

Verwerende partij gebruikt ook veronderstellingen de zij niet hard kan maken. 

 

Verzoekster dient dan ook haar F kaart terug te ontvangen en genomen beslissing van 18 maart 2019 

dient dan ook ingetrokken te worden. 

 

Derde middel 

 

Verzoekster is ter goeder trouw. 

 

Vierde Middel 

 

België is momenteel en zal steeds het centrum van haar belangen in de zin van artikel 8 van het 

E.V.R.M. zijn zodat verwerende partij de genomen beslissing moet intrekken (recht op eerbieding van 

privé familie en gezinsleven).” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals neergelegd in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in 

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

bestuurshandelingen, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen. Hij moet kunnen beoordelen of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Deze artikelen verplichten de overheid in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en 

dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 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. De 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) merkt op dat de bestreden beslissing 

duidelijk het determinerende motief aangeeft op basis waarvan deze werd genomen. Er wordt immers 

verwezen naar artikel 42quater, §1, van de Vreemdelingenwet, alsook worden de voorgelegde stukken 

besproken. Er wordt onderzoek gevoerd of de verzoekende partij onder de uitzonderingsgronden van 

artikel 42quater, §§2 en 3 van de Vreemdelingenwet valt. Ook worden de eventuele humanitaire 

bezwaren onderzocht. 

 

De bestreden beslissing legt uit waarom de voorgelegde stukken niet kunnen leiden tot het niet nemen 

van de bestreden beslissing. Eveneens motiveert de verwerende partij waarom de duur van het legaal 

verblijf in het Rijk een terugkeer naar het herkomstland niet in de weg staat, alsook waarom de leeftijd 

en de duur van het verblijf van de verzoekende partij niet van die aard is dat deze een terugkeer naar 

het herkomstland zou verhinderen. De gezinssituatie na het overlijden van de echtgenoot wordt 
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besproken: de verzoekende partij leeft thans alleen, zij is niet gevestigd met de zoon van haar 

echtgenoot (wel integendeel blijkens de door verzoekende partij bijgebrachte stukken is een geschil 

tussen de verzoekende partij en deze zoon beëindigd door middel van een proces-verbaal van 

minnelijke schikking voor de Vrederechter); haar verblijf in België is kortstondig; haar echtgenoot is 

gestorven binnen het jaar dat de verzoekende partij in België verbleef; er zijn geen 

gezondheidsproblemen van de verzoekende partij gekend; er blijkt geen uitzonderlijke hoge graad van 

integratie en zij werkt. 

 

De economische belangen van de verzoekende partij worden nagegaan, haar sociale en culturele 

integratie in België, en haar gezondheidstoestand. Er wordt geantwoord op de voorgelegde stukken van 

de verzoekende partij. In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd waarom de gezinssituatie niet van 

aard is de bestreden beslissing niet te nemen. 

 

Deze motivering is pertinent en draagkrachtig. De Raad besluit derhalve dat de verzoekende partij niet 

duidelijk maakt op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en 

feitelijke gegevens de bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan 

het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, vervat in de aangevoerde bepalingen, wordt niet 

aangenomen. 

 

2.3.1. De verzoekende partij gaat niet akkoord met de motieven van de bestreden beslissing en voert in 

se de schending van de materiële motiveringsplicht aan, wat tevens een onderzoek vergt van de door 

haar aangehaalde schending van artikel 42quater, §1 en §4, 4°, van de Vreemdelingenwet. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De verzoekende partij houdt voor dat het zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden omdat niet met alle 

elementen rekening werd gehouden. Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de overheid om haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Dit houdt ook in dat zij zich moet 

steunen op alle gegevens en dienstige stukken. 

 

De overheid moet zich afdoende informeren over alle relevante elementen. 

 

Artikel 42quater, §1, van de Vreemdelingenwet luidt: 

 

“§ 1  

In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde binnen vijf jaar(2) na de erkenning 

van hun recht op verblijf(1) 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;  

6° de minister of zijn gemachtigde trekt het verblijf van de begeleide of vervoegde burger van de Unie 

overeenkomstig artikel 44 in.  

Voor de toepassing van het eerste lid, 5°, teneinde te bepalen of de familieleden van een burger van de 

Unie een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk vormen, wordt rekening 

gehouden met het al dan niet tijdelijke karakter van hun moeilijkheden, de duur van hun verblijf in het 

Rijk, hun persoonlijke situatie en het bedrag van de aan hen uitgekeerde steun.  
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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- 

de uiteenzetting onder het eerste middel louter theoretisch isen economische situatie, sociale en 

culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong. (…)” 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat deze genomen is op grond van artikel 42quater, §1, 3°, van de 

Vreemdelingenwet. 

 

2.3.2. In eerste instantie treedt de Raad de verwerende partij bij in haar opmerking in de nota met 

opmerkingen dat de uiteenzetting van het eerste middel louter theoretische beschouwingen zijn of 

grieven die vaag zijn. Er wordt uitleg gegeven over de theoretische inhoud van de aangehaalde 

bepalingen en van het zorgvuldigheidsbeginsel, maar concrete grieven ontbreken. De loutere bewering 

dat het om een manifeste foutieve appreciatie van feiten en stukken gaat, onevenredig en zonder 

rekening te houden met alle elementen, volstaat geenszins om de schending van artikel 42quater, §1, 

van de Vreemdelingenwet, van de materiele motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel aan te 

tonen. De verzoekende partij geeft niet op concrete wijze weer met welke elementen geen rekening is 

gehouden en wat foutief is gemotiveerd. Voorts stelt zij slechts in het eerste middel dat “de stukken” niet 

correct zijn geïnterpreteerd. 

 

Het komt de Raad niet toe hiernaar te raden. In de mate dat in het kopje van het middel de schending 

van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wordt aangevoerd, volstaat dit niet. Ook dat 

onderdeel is onontvankelijk omdat het de verzoekende partij toekomt te preciseren welk (ander) 

beginsel van behoorlijk bestuur wordt bedoeld, buiten het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

De verwerende partij merkt correct op dat de verzoekende partij nalaat in het eerste middel in te gaan 

op de concrete motieven van de bestreden beslissing. 

 

Bovendien ontbreekt een uiteenzetting op welke wijze de verzoekende partij artikel 3.2., b), van de 

Burgerschapsrichtlijn geschonden acht. Dit onderdeel is onontvankelijk. 

 

Het eerste middel is onontvankelijk.  

 

2.3.3. Waar de verzoekende partij, in wat zij een tweede middel noemt, voorhoudt dat uit alle stukken 

blijkt dat “haar leeftijd, de gezondheidstoestand, de gezins en economische situatie, sociale en culturele 

integratie volledig conform zijn onze levensstandaard en wijzen. 

Verzoekster legt ook enkele foto's neer van vriendinnen die haar bijstaan : stuk 16-22.”, gaat zij voorbij 

aan de volgende motieven in de bestreden beslissing: 

 

“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, dienen volgende zaken te worden opgemerkt. Mevrouw C. is zich in juli 2017 

in België komen vestigen, haar verblijf is dus eerder kortstondig. Wat betreft haar leeftijd, ze is 28 jaar, 

kunnen we stellen dat dit geen verhindering kan zijn voor deze beslissing. Ook bracht mevrouw geen 

fysieke gezondheidsredenen aan. Wel werd opgeworpen dat mevrouw zich in een moeilijke, als 

schrijnend geformuleerde, situatie bevindt n.a.v. het overlijden van haar echtgenoot. Het is echter 

moeilijk om dit 10 maanden na de sterfte van meneer H. als afdoende reden om het verblijfsrecht verder 

te zetten te zien. Voor zover mevrouw nog zou rouwen, hoeft dit niet noodzakelijk in België te gebeuren, 

dit kan evengoed elders, waar zij omringd is door vrienden en familie die haar kunnen steunen en troost 

bieden. Qua sociale en culturele integratie heeft betrokkene de verplichte cursussen Nederlands en 

inburgering doorlopen, van een uitzonderlijke graad van integratie getuigt dit dus niet.  Op economisch 

vlak is betrokkene erin geslaagd werk te vinden, dit is uiteraard een positief element. Het getuigt echter 

evenmin van een buitengewone situatie, indien met hier enige tijd verblijft is het niet meer dan normaal 

dan dat men een inspanning levert om te werken om voor zijn eigen levensonderhoud in te staan. Wat 

betreft haar gezinssituatie is deze volledig gewijzigd. Mevrouw vormde een gezin met haar echtgenoot 

meneer H. en zijn jongste zoon, B. H.. Amper twee maanden na de dood van de echtgenoot was ze niet 

meer gezamenlijk gevestigd met de zoon van haar echtgenoot. Kennelijk deelde ze nadien een woning 

met T. J. W. of werd ze opgevangen door zijn familie. Ondertussen is ze alleenstaande en woonachtig in 

Lokeren. Er zijn verder geen indicaties van een nieuwe gezinssituatie. Deze beslissing kan dus het 

gezins- of familieleven van mevrouw niet schenden. Tot slot kan er rekening houdend met het 

kortstondig verblijf in België in vergelijking met de tijd die mevrouw C. in Gambia doorbracht, in alle 

redelijkheid gesteld worden dat zij nog voldoende bindingen heeft met het land van herkomst, waardoor 
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zij daar terug makkelijk aansluiting zal kunnen vinden, zowel op vlak van vrienden en familie, de taal als 

de gebruiken. Geen van de andere aangehaalde bewijsstukken doen afbreuk aan het voorgaande. Het 

doktersattest waaruit blijkt dat betrokkene zorgde voor haar echtgenoot tijdens zijn ziekte, getuigt van 

menselijkheid van mevrouw tegenover haar echtgenoot. Het attest van het ocmw dat ervan getuigt dat 

mevrouw zich tot op heden nog niet heeft moeten wenden tot het ocmw, getuigt van de financiële 

zekerheid die mijnheer H. haar kennelijk heeft kunnen geven, in combinatie met haar eigen initiatief om 

te gaan werken. Het attest van de RVA getuigt dat betrokkene nog geen beroep heeft moeten doen op 

de werkloosheidsuitkering op datum van het attest, de reden is er niet in opgenomen. Gezien het geheel 

van bovenstaande opmerkingen wordt het verblijfsrecht beëindigd overeenkomstig art. 42 quater, §1, 3° 

van de wet van 15.12.1980.” 

 

De motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn correct en kennelijk redelijk beoordeeld. De 

bestreden beslissing is correct en zorgvuldig voorbereid en met alle stukken werd rekening gehouden. 

De beslissing is redelijk. 

 

Het conform leven aan de Belgische “levensstandaard en wijzen”, volstaat op zich niet om de gunst van 

artikel 42quater, §1, laatste lid, van de Vreemdelingenwet te verkrijgen. De Raad merkt op dat de 

verwerende partij dienaangaande over een ruime discretionaire bevoegdheid beschikt. 

 

Voorts heeft de verzoekende partij stukken, die toegevoegd zijn aan het verzoekschrift over de 

vriendschappen met onder meer buurvrouw G.v.B (stukken 16-22), niet voorgelegd voor het nemen van 

de bestreden beslissing, zodat zij de verwerende partij niet kan verwijten hiermee geen rekening te 

houden, temeer zij uitdrukkelijk werd uitgenodigd alle nuttige informatie voor het nemen van de 

bestreden beslissing over te maken (op 16 mei 2018 ter kennis gegeven brief van de Dienst 

Vreemdelingenzaken met verwijzing naar artikel 42quater van de Vreemdelingenwet). Daargelaten de 

vaststelling dat, gelet op het korte verblijf van de verzoekende partij in België (nog geen jaar), geenszins 

aantoont dat deze banden opwegen tegen de banden die er nog zijn met het herkomstland. Bovendien 

erkent de verzoekende partij dat de situatie aangaande de reactie van de kinderen van haar echtgenoot 

waardoor zij de echtelijke woonst zeer snel moest verlaten, niet aan de verwerende partij kenbaar 

werden gemaakt voor het nemen van de bestreden beslissing. De brief aangaande deze humanitaire 

reden dateert van 13 juni 2018, terwijl de bestreden beslissing genomen is op 18 maart 2019. Met dit 

gegeven kon de verwerende partij geen rekening houden. 

 

Waar de verzoekende partij voorhoudt dat zij al langer gehuwd was en hiermee rekening moest worden 

gehouden, weegt dit niet op tegen het slechts korte verblijf van de verzoekende partij in België, zoals 

weergegeven in de bestreden beslissing. Evenmin weerlegt de verzoekende partij het motief van de 

bestreden beslissing, dat stelt: “Tot slot kan er rekening houdend met het kortstondig verblijf in België in 

vergelijking met de tijd die mevrouw C. in Gambia doorbracht, in alle redelijkheid gesteld worden dat zij 

nog voldoende bindingen heeft met het land van herkomst, waardoor zij daar terug makkelijk aansluiting 

zal kunnen vinden, zowel op vlak van vrienden en familie, de taal als de gebruiken. Geen van de andere 

aangehaalde bewijsstukken doen afbreuk aan het voorgaande.” 

 

2.3.4. De verzoekende partij beroept zich op artikel 42quater, §4, 4°, van de Vreemdelingenwet, dat zij 

correct citeert, en meent dat zij in een bijzonder schrijnende situatie verkeert. Zij verwijst naar de 

stukken 7 en 8, toegevoegd aan het verzoekschrift. Deze stukken 7 en 8 zijn een proces-verbaal van 

minnelijke schikking van 4 juni 2018 voor de Vrederechter, aangegaan tussen de verzoekende partij en 

de kinderen van wijlen de overleden partner van de verzoekende partij, waaruit blijkt dat de 

verzoekende partij de echtelijke woonst op 30 juni 2018 moet verlaten en enkel haar kledij en juwelen 

kan meenemen. De raadsman van de verzoekende partij maakte hiervan geen gewag in zijn brief van 

13 juni 2018, gericht aan de Dienst Vreemdelingenzaken, en kan de verwerende partij niet verwijten 

hiermee geen rekening te houden. De verzoekende partij had nochtans deze gegevens kunnen 

bijbrengen in deze brief. Verder merkt de bestreden beslissing op dat het rouwproces ook in het 

herkomstland kan gebeuren en weerlegt de verzoekende partij dit niet door de loutere bewering dat een 

terugkeer naar het herkomstland een “complete ramp zou zijn gelet zij, gelet op de cultuur aldaar, zal 

verstoten worden als een mislukking niettegenstaande dat zij aan het overlijden van haar echtgenoot 

geen schuld treft.” Deze bewering wordt niet door enig element ondersteund. 

 

Evenmin kan de Raad de zorg die zij voor haar echtgenoot droeg tijdens diens ziekte als een 

“uitzonderlijk” element beschouwen in de zin van artikel 42quater, § 4, 4°, van de Vreemdelingenwet. 

Het ligt in de lijn van de verwachting dat een echtgenoot wordt verzorgd en bijgestaan door diens 
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huwelijkspartner tijdens diens leven en getuigt van menselijkheid waar medeleven op zijn plaats is, maar 

toont nog geen situatie aan in de zin van bovenvermelde bepaling.  

 

Het proces-verbaal van minnelijke schikking voor de Vrederechter is evenmin een bewijs van slachtoffer 

zijn in de zin van artikel 42quater, §4, 4°, van de Vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

op kennelijk onredelijke wijze of op grond van onjuiste gegevens is genomen. Een schending van de 

materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 42quater, §1, laatste lid en §4, 

4°, van de Vreemdelingenwet blijkt niet. 

 

Voorts merkt de verwerende partij in haar nota met opmerkingen correct op: “Het derde middel bevat 

verder geen uiteenzetting, noch wordt duidelijk gemaakt welke rechtsregel of welk rechtsbeginsel 

geschonden werd. Vermits onder ‘middel’ wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving van de 

door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop die 

rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvV 22 januari 2010, 

nr. 199.798), is verweerder van oordeel dat het derde middel onontvankelijk is.” 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM, houdt de verzoekende partij 

enkel voor dat België momenteel het centrum van haar belangen is en steeds zal zijn. Dergelijke grief is 

te algemeen om een schending van artikel 8 van het EVRM aan te tonen. Enig gezinsleven blijkt 

evenmin. De elementen over haar privéleven wegen niet op, gelet op het korte verblijf in België. 

Bovendien gaat de bestreden beslissing niet gepaard met een verwijderingsbeslissing. Ook dit middel is 

onontvankelijk. 

 

2.4. De Raad besluit dat de middelen, zo al ontvankelijk, ongegrond zijn. 

 

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 september tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 


