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 nr. 225 864 van 9 september 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. LYS 

Regentschapsstraat 23 

1000 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 11 juni 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 26 april 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 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 juli 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 augustus 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. LYS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, dient op 22 november 2013 voor 

de tweede maal een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, 

namelijk in functie van haar Nederlandse partner met wie zij sinds 6 november 2012 wettelijk 

samenwoont. 

 

De aanvraag wordt ingewilligd en leidt volgens de verwerende partij op 21 mei 2014 tot de afgifte van 

een F-kaart.  
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Op 26 april 2019, met kennisgeving op 15 mei 2019, stelt de verwerende partij een einde aan het 

verblijfsrecht van de verzoekende partij. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als 

volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 42quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 54 van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt er een einde gesteld aan het verblijf van:  

 

Naam: A. (...)  

Voorna(a)m(en): A. (...)  

Nationaliteit: Tunesië  

Geboortedatum: (...).1982  

Geboorteplaats: Bouhajla  

Identificatienummer in het Rijksregister: (...) 

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

 

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 indiening van een 

bijlage 19ter dd. 22.11.2013, in functie van E., A. (RR: …), met wie zij op 06.11.2012 een wettelijke 

samenwoonst afsloot.  

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

14.07.2015. 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 24.09.2018 per brief uitgenodigd haar situatie toe te lichten. Deze brief werd haar 

betekend op 24.10.2018. Betrokkene legde daarop volgende documenten voor:  

- Deelcertificaten Nederlandse taal dd. 12.12.2011, 23.05.2012, 18.03.2013; inschrijvingsbewijs lessen 

Nederlands Open School Antwerpen waaruit blijkt dat de desbetreffende lessen startten op 2 

september, jaartal niet vermeld; inschrijvingsformulier Nederlands tweede taal schooljaar 2012 – 2013; 

attest deelname cursus Maatschappelijke Oriëntatie in 2013; attest van aanmelding bij onthaalbureau 

inburgering dd. 21.01.2013  

- Individuele rekening jaar 2014, 2015 en en fiche 281.10; Individuele rekening jaar 2017; bijbehorende 

loonfiches en arbeidsovereenkomsten; Verscheidene C4’s van tewerkstelling bij C.M. (...) nv; 

Verscheidene C4’s van tewerkstelling bij R.C. (...) via R.I. (...) NV; Loonfiches van tewerkstelling bij NV 

C.M. (...) voor de maanden januari tot september 2018, 2017, 2016; Attest ACV met betrekking tot 

eindejaarspremie, inkomsten 2017, hetwelke de fiche 281.10 vervangt; Aangifte personenbelasting 

aanslagjaar 2018, inkomstenjaar 2017; aanslagjaar 2017, inkomstenjaar 2016; aanslagjaar 2016, 

inkomstenjaar 2015; Aanslagbiljet inkomstenjaar 2013, aanslagjaar 2014; aanslagbiljet inkomsten 2016, 

aanslagjaar 2017.  

- Uitnodigingen tot betaling voor lidmaatschap bij vakbond ACV voor periode van juli tot september 

2018; periode van januari tot maart 2018 en van april tot juni 2015.  

- Aankoopakte dd. 18.09.2017 op naam van betrokkene van haar huidige woning en bijbehorende 

documenten van notaris B. (...), van Record-bank met betrekking tot het hypothecair krediet, van BNP 

Paribas mbt waarborg overlijden (schuldsaldoverzekering); Aanslagbiljet onroerende goederen voor 

aanslagjaar 2018  

- Brief dd. 26.01.2018 van KIA Finance, documenten met betrekking tot verzekering van deze wagen bij 

Baloise  

 

In voormelde brief dd. 24.09.2018 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.  
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Wat betreft de sociale- en culurele integratie legt betrokkene verschillende documenten voor 

(deelcertificaten Nederlandse taal dd. 12.12.2011, 23.05.2012, 18.03.2013; inschrijvingsbewijs lessen 

Nederlands Open School Antwerpen waaruit blijkt dat de desbetreffende lessen startten op 2 

september, jaartal niet vermeld; inschrijvingsformulier Nederlands tweede taal schooljaar 2012 – 2013; 

attest deelname cursus Maatschappelijke Oriëntatie in 2013; attest van aanmelding bij onthaalbureau 

inburgering dd. 21.01.2013). Uit de attesten blijkt dat betrokkene deze lessen gevolgd heeft. Echter, het 

volgen van deze cursussen is verplicht en het kennen van de regiotaal is een voorwaarde om een min of 

meer menswaardig bestaan te leiden en om goed te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Wat 

voorts het bewijs van financiering voor de aankoop van een wagen betreft en dat betrokkene voor deze 

wagen een door de wet verplichte verzekering afsloot: betrokkene toont wel aan, voor zover zij deze 

financiering ook daadwerkelijk nauwgezet afbetaalt, dat zij materieel goed voorzien is, echter toont het 

niet aan op sociaal en cultureel vlak geïntegreerd te zijn in de maatschappij. De aankoop van een 

wagen kan dus evenmin een beletsel vormen voor een terugkeer naar het land van herkomst of origine. 

Er dient vervolgens 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 zij werkwillig is. Daarnaast blijkt zij eveneens een woning gekocht te hebben. 

Echter, het hebben van een job en bijhorend inkomen, en een dak boven het hoofd, is geen afdoende 

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

beide een voorwaarde zijn om een min of meer menswaardig bestaan te leiden. Lidmaatschap bij een 

vakbond, voor zover mevrouw de lidgelden heeft betaald, houden verband met de tewerkstelling/ werk 

en inkomen van mevrouw. Voor wat de waarborg overlijden betreft die betrokkene heeft afgesloten, dit 

lijkt een vorm van schuldsaldoverzekering te zijn die mogelijks een voorwaarde betrof om een 

hypothecair krediet te kunnen afsluiten ter aankoop van de woning. Het feit dat betrokkene tot slot 

belastingen betaalt op onroerende goederen en op de inkomsten die zij hier heeft verworven, zoals door 

de Belgische wetgeving bepaald, is voorts volstrekt logisch en verplicht. Bij gebrek aan contra-indicaties 

dient daarenboven geconcludeerd te worden dat de leeftijd en de gezondheidstoestand van betrokkene 

toelaten dat zij 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 22.11.2013) 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. Zij heeft immers 31 jaar lang in het land van 

herkomst of origine gewoond en is daar opgegroeid. Wat betreft de gezinssituatie kan dienstig 

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

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

betrokkene en de heer E. reeds sinds 14.07.2015 feitelijk gescheiden zijn de wettelijke samenwoonst op 

17.07.2015 werd beëindigd. Nadien moet er klaarblijkelijk sprake zijn geweest van een verzoening 

tussen beiden hetgeen is uitgemond in een huwelijk, het welke werd voltrokken te Nederland op 

11.03.2016. Referentiepersoon heeft zich echter niet meer gevestigd in België sinds 14.07.2015, zijn 

vertrek uit het Rijk is dus wel definitief gebleken. Inmiddels werd de echtscheiding op 21.06.2017 ook 

uitgesproken. Het is redelijk te stellen dat verder verblijf van betrokkene in het Rijk 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 beëindiging van het verblijfsrecht van betrokkene. 

Betrokkene heeft zich bovendien inmiddels geïnformeerd met betrekking tot het afsluiten van een 

huwelijk met een man van Tunesische nationaliteit, met name N.H. (...) (RR: (6) (...), OV (...)). 

Voltrekking van dit huwelijk werd, na negatief advies van het parket, geweigerd door de ambtenaar van 

de burgerlijke stand van Beveren.. De Tunesische man is nog nooit in België geweest, in die zin heeft 

deze beslissing ook geen impact op de gezinssituatie van mevrouw. Voorts wordt ook de stellingname 

dat betrokkene nog voldoende banden heeft met het land van herkomst of origine en met de gebruiken, 

gewoontes en taal aldaar bevestigd door deze intentie van betrokkene tot huwelijk met dhr. N. (...). Er 

zijn aldus geen tegenindicaties in het dossier terug te vinden die een terugkeer naar het land van 

herkomst of origine verhinderen.  

 

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.” 
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2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partij te leggen, 

wijst de Raad erop dat de verzoekende partij het voordeel van de kosteloze rechtspleging geniet, zodat 

aan geen van de partijen kosten van het geding ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers 

kosteloos.     

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan 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 (hierna: de vreemdelingenwet), van de materiële 

motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Zij betoogt: 

 

“(...) 

Toutefois, la partie adverse prend la décision attaquée à l'encontre de la requérante aux motifs que, 

conformément à l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980, le citoyen de l'Union qu'elle a 

accompagné ou rejoint a quitté le Royaume.  

Force est de constater que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est, ce 

faisant, insuffisamment et inadéquatement motivée.  

1. Il convient de rappeler que l'article 42 quater, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dispose notamment ce qui suit:  

« § 1er. Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans les cinq années suivant 

la reconnaissance de leur droit de séjour. au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de 

l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui séjournent en tant que membres de la 

famille du citoyen de l’Union; 

(…)  

2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;  

(…)  

Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du 

séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et 

économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l’intensité de ses liens avec 

son pays d'origine. »  

Comme le rappelle la partie adverse dans la décision attaquée, la requérante a introduit une demande 

d'autorisation au séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union en date du 22 

novembre 2013.  

Or, dans un arrêt n° 148.687 du 29 juin 2015, Votre Conseil a rappelé ce qui suit:  

« Le Conseil rappelle à cet égard la jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés 

européennes, selon laquelle « La délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant d'un Etat membre 

doit, comme la Cour l'a affirmé à plusieurs reprises (voir, notamment, arrêt du 5 février 1991, Roux, 

C363/89, (...), point 12), être considérée non comme un acte constitutif de droits. mais comme un acte 

destiné à constater, de la part d'un Etat membre, la situation individuelle d'un ressortissant d'un autre 

Etat membre au regard des dispositions du droit communautaire. La même constatation s'impose en ce 

qui concerne le ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre, dont le droit 

de séjour découle directement des articles 4 de la directive 68/360 et 4 de la directive 73/148 

[actuellement: de l'article 7, § 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 

avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de 

séjourner librement sur le territoire des Etats membres], indépendamment de la délivrance d'un titre de 

séjour par l'autorité compétente d'un Etat membre » (notamment CJUE, 25 juillet 2002, MRAX, C459/99, 

§ 74).  

A la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice susmentionnée, le Conseil estime dès lors que, 

s'agissant des membres de la famille d'un citoyen de l'Union bénéficiant d'un droit de séjour en Belgique 

en vertu du droit communautaire, il doit être considéré que la reconnaissance de ce droit présente un 

caractère déclaratif et que, du fait de ce caractère déclaratif, ces étrangers sont censés bénéficier de ce 

droit de séjour depuis le moment de leur demande de reconnaissance de ce droit, et non à partir du 
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moment auquel la décision de reconnaissance die ce droit est prise ou auquel la carte de séjour leur est 

délivrée.  

(...) 

II résulte de l'effet déclaratif de la reconnaissance du droit de séjour que la partie requérante est censée 

remplir les conditions du droit de séjour reconnu à partir de la demande de reconnaissance dudit droit. »  

Conformément donc à la jurisprudence tant de la Cour de Justice de l'Union Européenne que de Votre 

Conseil, un effet déclaratif est attaché à la reconnaissance du droit de séjour des membres de la famille 

de citoyens de l'Union.  

II y a donc un effet ex nunc lié à la reconnaissance du droit de séjour, de sorte que le membre de la 

famille d'un citoyen de l’Union est réputé bénéficier de ce droit de séjour « depuis le moment de sa 

demande de reconnaissance de ce droit, et non à partir du moment auquel la décision de 

reconnaissance de ce droit est prise où auquel la carte de séjour lui est délivrée ».  

Dès lors, en l'espèce, et vu l'effet déclaratif Madame A. (…) est reconnue bénéficier du droit de séjour 

en tant que membre de la famille d'un citoyen de l’Union depuis la date de sa demande, à savoir le 22 

novembre 2013. 

La décision attaquée de la partie adverse étant datée du 26 avril 2019, et notifiée à la requérante le 15 

mai 2019, celle-ci est prise au-delà du délai de « cinq années suivant la reconnaissance du droit de 

séjour » visé à l’article 42 quater de la loi du 15 décembre précitée.  

Ce faisant, la partie adverse a violé les dispositions visées au moyen.  

(…) » 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt hierop het volgende in haar nota met opmerkingen:  

 

“In het enige middel haalt verzoekster de schending aan van artikel 8  EVRM, van de artikelen 42quater, 

62, 74/11 en 74/13  van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2  en 3 van de wet van 29.07.1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht, 

van het voorzichtigheidsbeginsel, van de zorgvuldigheidsplicht, van een manifeste beoordelingsfout en 

van tegenstrijdigheid in de motieven.  

Zij betoogt dat de toekenning van een verblijfsrecht in het kader van een aanvraag van een verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de EU, een uitwerking ex nunc heeft en dat zij derhalve vanaf het 

ogenblik van indiening van de aanvraag geacht wordt verblijfsrecht te hebben, te weten vanaf 

22.11.2013.  Zij stelt dat de bestreden beslissing dateert van 26.04.2019 en ter kennis werd gebracht op 

15.05.2019, waardoor buiten de termijn van 5 jaar zoals vermeld in artikel 42quater van de 

Vreemdelingenwet. Zij vervolgt dat de bestreden beslissing geen rekening houdt met de andere 

familieleden die in België verblijven en verwijst hierbij naar een brief aan het Bestuur verzonden op 

24.08.2015.  

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing genomen werd conform 

artikel 42quater §1, 2°  van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt (eigen vetschrift):  

 “§ 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: (…) 2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd 

hebben, vertrekt uit het Rijk;”   

Deze bepaling schrijft voor dat gedurende een termijn van vijf jaar het Bestuur een einde kan stellen aan 

het recht op verblijf, onder meer wanneer er geen gezamenlijke vestiging meer is daar de 

referentiepersoon in functie van wie het verblijfsrecht bekomen werd niet meer in het Rijk aanwezig is.  

Verzoekster betwist niet dat de Heer Esmer Ali op 14.07.2015 werd uitgeschreven naar Nederland en er 

vanaf dat ogenblik geen gezamenlijke vestiging meer was.  

Het recht op verblijf wordt erkend vanaf het verstrijken van de geldigheidsduur van het AI of de afgifte 

van een bijlage 15.   

Artikel 42, §3 van de Vreemdelingenwet luidt:   

 “Voor de familieleden van de burger van de Unie die zelf geen burgers van de Unie zijn, wordt het recht 

op verblijf geconstateerd door een verblijfsvergunning. Zij worden ingeschreven in het 

vreemdelingenregister. De geldigheidsduur van deze verblijfsvergunning is gelijk aan de voorziene 

periode van verblijf van de burger van de Unie die zij begeleiden of vervoegen en bedraagt ten hoogste 

vijf jaar vanaf de datum van afgifte.”  

Verzoeksters F-kaart werd afgegeven op 21.05.2014 en de bestreden beslissing werd genomen op 

26.04.2019, aldus binnen de termijn van 5 jaar conform artikel  42quater, §1 van de Vreemdelingenwet. 

(...)” 
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3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de overheid 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 materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 

2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële 

motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen 

van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid beoordeelt op grond van de juiste feitelijke gegevens, of de 

beoordeling correct is en of het besluit niet kennelijk onredelijk is (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 42quater, § 1, 2°, van de 

vreemdelingenwet en artikel 54 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf en de vestiging van vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit). Het 

verblijfsrecht van de verzoekende partij wordt beëindigd op 26 april 2019 omdat de Unieburger die de 

verzoekende partij vervoegd heeft het Rijk heeft verlaten sinds 14 juli 2015. 

 

Artikel 42quater, §1, 2° van de vreemdelingenwet luidt ten tijde van het nemen van de bestreden 

beslissing als volgt: 

 

“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;” 

 

Artikel 54 van het vreemdelingenbesluit bepaalt: 

“Indien de minister of zijn gemachtigde een einde stelt aan het verblijf in toepassing van artikelen 40ter, 

vierde lid, 42bis, 42ter, 42quater of 42septies, van de wet, wordt de betrokkene hiervan kennis gegeven 

door afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 21 met, zo nodig, een bevel om 

het grondgebied te verlaten. De verklaring van inschrijving of de verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie wordt ingetrokken.” 

 

De Raad wijst erop dat de verwerende partij op grond van artikel 42quater, § 1, van de 

vreemdelingenwet in bepaalde gevallen een einde kan stellen aan het verblijfsrecht van 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 binnen de vijf jaar na de erkenning van hun recht op verblijf. 

 

Het wordt niet betwist dat de referentiepersoon, namelijk de Nederlandse wettelijk samenwonende 

partner van de verzoekende partij, het Rijk heeft verlaten sinds 2015. 

 

In wezen stelt de verzoekende partij in haar betoog zoals vermeld in punt 3.1. dat de verwerende partij 

niet langer het recht had om op grond van artikel 42quater, § 1, van de vreemdelingenwet een einde te 

stellen aan haar verblijf daar de vijf jaar verstreken waren. Zij stelt dat het uitgangspunt van deze termijn 

de aanvraag voor een verblijfskaart is en niet de afgifte van een F-kaart. 

 

Artikel 42quater, § 1, van de vreemdelingenwet stelt het uitgangspunt van de vermelde termijn van vijf 

jaar vast op het ogenblik dat het recht op verblijf erkend wordt. Uit de bewoordingen “erkenning van hun 

recht op verblijf” volgt dat het verblijfsrecht van familieleden van een EU-onderdaan een declaratief 

karakter heeft. 

 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt het recht van de 

onderdanen van een lidstaat om het grondgebied van een andere lidstaat binnen te komen en er te 
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verblijven met de in het EU-Verdrag genoemde oogmerken, rechtstreeks toegekend door het Verdrag 

of, al naargelang het geval, door de ter uitvoering daarvan vastgestelde bepalingen. De afgifte van een 

verblijfsvergunning aan een onderdaan van een lidstaat moet niet worden beschouwd als een 

rechtscheppende handeling, maar als een handeling waarbij een lidstaat de individuele positie van een 

onderdaan van een andere lidstaat uit het oogpunt van de bepalingen van het gemeenschapsrecht 

vaststelt (HvJ 23 maart 2006, C-408/03, Europese Commissie tegen Koninkrijk België, nrs. 62 en 63, 

met verwijzingen naar eerdere rechtspraak). Het Hof heeft eveneens gesteld dat het recht van toegang 

tot het grondgebied van een lidstaat van een onderdaan van een derde land die gehuwd is met een 

onderdaan van een lidstaat, louter aan de familiebetrekking wordt ontleend. Derhalve is ook de afgifte 

van een verblijfsvergunning aan een onderdaan van een derde land die gehuwd is met een onderdaan 

van een lidstaat niet te beschouwen als een rechtscheppende handeling (HvJ 14 april 2006, C-157/03, 

Europese Commissie tegen Koninkrijk Spanje, nr. 28). Deze rechtspraak vormt een bevestiging van de 

bepaling uit artikel 10 van de 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 (hierna: de Burgerschapsrichtlijn) waarin gestipuleerd wordt 

dat het verblijfsrecht van de betrokken familieleden van de burger van de Unie wordt “vastgesteld” door 

de afgifte van een verblijfskaart. 

 

De afgifte van de F-kaart kan niet beschouwd worden als handelingen die rechten doen ontstaan doch 

enkel als handelingen die er in dit geval toe strekken het verblijfsrecht van het familielid van de 

Unieburger vast te stellen. Het aan de familieleden van een Unieburger toegekende recht van verblijf is 

evenwel niet onvoorwaardelijk, zodat zij het bewijs dienen te leveren dat ze voldoen aan de 

dienaangaande door de relevante bepalingen van de vreemdelingenwet gestelde voorwaarden. Anders 

gezegd, de afgifte van een F-kaart vormt slechts de vaststelling dat de betrokken voldoet aan de 

voorwaarden die door de relevante bepalingen van de vreemdelingenwet worden opgelegd. 

 

Uit het bovenstaande volgt dat in de gevallen waarin het verblijfsrecht van het familielid van een 

Unieburger een declaratief karakter heeft, zoals in voorliggende zaak, het familielid wordt geacht dit 

verblijfsrecht te genieten vanaf het ogenblik van de aanvraag tot erkenning van dit recht, op voorwaarde 

dat dit verblijfsrecht door de bevoegde overheid wordt toegekend na onderzoek van de voorwaarden 

waaraan het familielid van de Unieburger dient te voldoen (zie mutatis mutandis RvS 23 februari 2012, 

nr. 218.186 en GwH 26 september 2013, nr. 121/2013, B.35.7 en B.38.4). 

 

Het verblijfsrecht ontstaat aldus niet door de afgifte van een verblijfstitel, in voorliggend geval de F-kaart, 

maar reeds voordien, vanaf het ogenblik dat de aanvrager zich als een familielid van een burger van de 

Unie heeft kenbaar gemaakt, namelijk vanaf de aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van 

inschrijving (bijlage 19ter) (vaste rechtspraak van de Raad van State: RvS 29 oktober 2010, nr. 208.587; 

RvS 26 oktober 2011, nr. 216.010; RvS 9 november 2011 nrs. 216.205 en 216.206; RvS 17 november 

2011, nrs. 216.320, 216.321 en 216.325; RvS 24 januari 2012, nr. 217.527; RvS 23 februari 2012, nr. 

218.186). De datum van het afleveren van het attest van immatriculatie is in deze irrelevant, daar het 

niet gaat om het ogenblik van het afleveren van een document waaruit blijkt dat de verzoekende partij 

ingevolge haar aanvraag recht heeft op een tijdelijk verblijf, doch wel om, het weze herhaald, het 

ogenblik dat de aanvrager zich als een familielid van een burger van de Unie heeft kenbaar gemaakt. 

Het zich kenbaar maken als familielid van een burger van de Unie gebeurt door middel van de aanvraag 

tot het verkrijgen van een verklaring van inschrijving (bijlage 19ter). Het verblijfsrecht ontstaat aldus 

vanaf de aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van inschrijving (bijlage 19ter). 

 

Het oordeel van de verwerende partij, zoals blijkt uit haar verweernota, dat de verzoekende partij pas als 

familielid van de burger van de Unie werd erkend op het moment van de afgifte van de F-kaart op 21 

mei 2014 en dat de bestreden beslissing, die dateert van 26 april 2019, dus binnen de termijn van 5 jaar 

werd genomen, berust op een verkeerd uitgangspunt. Immers blijkt uit het voorgaande duidelijk dat deze 

termijn is beginnen lopen vanaf het ogenblik dat de aanvrager zich als een familielid van een burger van 

de Unie heeft kenbaar gemaakt, zijnde vanaf de aanvraag van de verklaring van inschrijving, dus op 22 

november 2013. Het niet onmiddellijk ontvangen door de verzoekende partij van een document waaruit 

haar verblijfsrecht blijkt kan hieraan geen afbreuk doen. 

 

In deze zaak blijkt uit het administratief dossier dat de verzoekende partij op 22 november 2013 een 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie indiende (bijlage 19ter), 

waarbij zij zich ten aanzien van de Belgische overheden kenbaar maakte als familielid van een 

Unieburger. De uiterste datum voor de verwerende partij om een beslissing te nemen tot beëindiging 
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van het verblijfsrecht dat door de afgifte van de F-kaart werd ‘vastgesteld’, was, gelet op de termijn van 

vijf jaar uit artikel 42quater, § 1, van de vreemdelingenwet, 21 november 2018. 

 

De bestreden beslissing dateert echter van 26 april 2019 en werd dus genomen buiten de termijn van 

vijf jaar. 

 

De beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden werd genomen 

met miskenning van artikel 42quater, § 1, van de vreemdelingenwet. 

 

Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. Aangezien de eventuele gegrondheid van de 

andere onderdelen van het middel niet tot een ruimere vernietiging kan leiden dienen deze niet te 

worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel. 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 26 april 2019 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen september tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


