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 nr. 227 124 van 7 oktober 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. VAN WALLE 

Berckmansstraat 89 

1060 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 26 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 15 mei 2019 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

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

24 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN WALLE en van advocaat 

L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 15 mei 2019 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) 

een einde te stellen aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden van de verzoekende partij, 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21).  

 

1.2. Dit is de bestreden beslissing, en ze is als volgt gemotiveerd:  

 

 “RECTO BESLISSING DIE EEN EINDE STELT AAN HET RECHT OP VERBLIJF VAN MEER DAN 

DRIE MAANDEN ZONDER BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN  
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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: N.  

Voorna(a)m(en): F.  

Nationaliteit: Marokko  

Geboortedatum: 24.12.1990  

Geboorteplaats: Meknes  

 

Identificatienummer in het Rijksregister:2 90122453441  

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…)  

 

Reden van de beslissing:  

Artikel 42quater §1van de wet van 15.12.1980  

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

nietig verklaard of er is geen gezamenlijke vestiging meer.  

 

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

haar Belgische echtgenoot, V. M., na binnenreis met een visum D en afgifte van een bijlage 15 op 

08.12.2015. Betrokkene kreeg de F-kaart op 19.01.2016.  

 

Intussen is de situatie van betrokkene totaal gewijzigd. Overeenkomstig het Rijksregister werd het 

huwelijk ontbonden op 02.05.2017. Wanneer de procedure tot ontbinding werd ingesteld is niet duidelijk, 

wel blijkt evenzeer uit het Rijksregister dat er minstens reeds sinds 13.05.2016 sprake is van een 

feitelijke scheiding. Overeenkomstig artikel 42quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980 kan het 

verblijfsrecht van betrokkene beëndigd worden.  

 

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

stellen aan het verblijf van betrokkene werd mevrouw op 14.08.2018 verzocht haar individuele situatie 

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

gehouden worden met de humanitaire situatie van betrokkene. Mevrouw gaf echter tot op heden nooit 

gevolg aan de oproep van de gemeente Schaarbeek ter betekening van deze brief. De beoordeling van 

betrokkenes dossier dient daarom gemaakt te worden op basis van de voor DVZ beschikbare gegevens.  

 

Wat betreft de uitzonderingsgrond overeenkomstig art. 42 quater, §4, 1°, deze is niet van toepassing. 

Betrokkene is met dhr. V. in het huwelijksbootje gestapt op 3.04.2014, op 2.05.2017 werd de 

echtscheiding uitgesproken. Er is echter voorts reeds sprake van een feitelijke scheiding sinds 

13.05.2016. Zodoende is er geen sprake van 3 jaar huwelijk. Het einde van de relatie met de Belgische 

referentiepersoon wordt nergens betwist. Er is geen gezinscel meer, en dit reeds sinds 13.05.2016. Ook 

louter dit element rechtvaardigt de intrekking van mevrouw haar verblijfsrecht. (arrest RVV 192 871 dd. 

29.09.2017: Er is in casu geen sprake meer van een minimum aan relatie tussen de verzoekende partij 

en haar Belgische echtgenote. Aldus toont verzoekende partij niet aan dat haar verblijfsrecht niet mocht 

worden beëindigd op grond van artikel 42quater, §1, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet om de 

loutere reden dat zij nog gehuwd was met haar Belgische echtgenote en arrest 200 566 RVV dd. 

1.03.2018: Overeenkomstig vaste rechtspraak van de Raad van State vereist de gezamenlijke vestiging 

van een vreemdeling die gehuwd is met een Belgische onderdaan, een minimum aan relatie tussen de 

echtgenoten, een daadwerkelijke en effectief beleefde gezinsband, en is samenwoning daartoe niet 

vereist (RvS 24 april 1995, nr. 53.030; RvS 5 maart 2004, nr. 128.878; RvS 4 oktober 2005, nr. 149.807; 

RvS 8 mei 2006, nr. 158.407). Uit de bestreden beslissing blijkt dat een gezinscel niet aanvaard wordt 

en dat wordt vastgesteld dat er geen gezamenlijke vestiging meer is. Verzoekster betwist dit niet. Artikel 

42quater, § 1, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet bepaalt dat er door de minister (c.q. de 

staatssecretaris) of zijn gemachtigde binnen vijf jaar na de erkenning van hun recht op verblijf een einde 

kan 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 

wanneer “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 (…) geen gezamenlijke vestiging meer (is)”.) De gezinshereniging is 

achterhaald en dit reeds sinds de feitelijke scheiding.  
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Voor wat betreft de uitzonderingsgronden zoals voorzien in art. 42 quater, §4, 2° en 3° dient opgemerkt 

te worden dat er sprake is van één gemeenschappelijk kind, V. R. (RR: 16.09.13 174-58) van Belgische 

nationaliteit. Er wordt echter niets voorgelegd met betrekking tot hoe het ouderschap over het kind werd 

georganiseerd. Een loutere domicilie is immers weinigzeggend. Er kan bijvoorbeeld evenwel besloten 

zijn tot een co-ouderschap, zodat het kind week om week bij de papa verblijft, en zodoende een even 

goeie band heeft met vader als met moeder. Er dient andermaal opgemerkt te worden dat mevrouw niet 

kwam opdagen ter betekening van het socio-economisch onderzoek. Zodoende is het redelijk te 

concluderen dat ook deze uitzonderingsgrond niet van toepassing is of dat er op zijn minst geen 

bijkomende elementen zijn waarmee rekening dient gehouden te worden bij de beoordeling van deze 

uitzonderingsgronden. Wat betreft de elementen die het verblijf zouden rechtvaardigen zoals in 4° 

omschreven, is eveneens niets terug te vinden in het dossier. Betrokkene verbleef evenwel vanaf 

13.05.2016 in het Onthaalhuis Open Deur te Brussel. Echter, desbetreffend onthaaltehuis is volgens de 

Sociale Kaart gericht op de opvang van vrouwen met of zonder kinderen, die met relatieproblemen of 

psychosociale problemen kampen en onderdak nodig hebben. Er wordt gewerkt aan de 

zelfredzaamheid van de vrouwen, er is begeleiding van de kinderen, de administratieve situatie van de 

bewoonsters wordt geregeld, en er wordt voorzien in begeleiding van de ex-bewoonsters en begeleiding 

van de vaders. Uit voorgaande kan dus niet zomaar worden besloten dat mevrouw er heeft verbleven 

omwille van een schrijnende situatie. Opnieuw, mevrouw kwam niet opdagen na de oproep van de 

gemeente Schaarbeek ter betekening van het onderzoek en liet zodoende na zelf stukken voor te 

leggen. Daarom dat art. 42 quater, §4, 4° dan ook niet van toepassing lijkt te zijn op deze situatie.  

 

Tot slot kan opgemerkt worden dat nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene aan de cumulatieve 

voorwaarde zoals bepaald in art. 42quater, §4 tweede lid zou voldoen. Immers nergens blijkt dat 

betrokkene heden werknemer of zelfstandige zou zijn in België of voor zichzelf en zijn familieleden over 

voldoende bestaansmiddelen zou beschikken om te kunnen voorkomen ten laste te vallen van het 

sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Wel integendeel, betrokkene ontvangt reeds jarenlang, meer 

bepaald sinds mei 2016 al, steun van het OCMW.  

 

Betrokkene voldoet volgens de voor DVZ beschikbare gegevens bijgevolg aan geen van de 

uitzonderingsvoorwaarden, noch aan de cumulatieve bestaansmiddelenvoorwaarde, waardoor het 

verblijfsrecht van betrokkene dient beëindigd te worden. Er dient andermaal opgemerkt te worden dat 

betrokkene nagelaten heeft een tijdelijke afwezigheid, vertrek naar het buitenland of een nieuw 

verblijfsadres door te geven.  

 

Wat betreft de humanitaire elementen waarmee rekening dient gehouden te worden bij het beoordelen 

bij het beëindigen van het verblijfsrecht overeenkomstig art. 42 quater, §1, derde lid van de wet van 

15.12.1980, dient andermaal opgemerkt te worden dat het socio-economisch onderzoek tot op heden 

niet aan betrokkene kon betekend worden, zij ging immers niet in op de oproep van de gemeente. De 

afweging zal dus, zoals reeds eerder opgemerkt, moeten gemaakt worden aan de hand van de voor 

DVZ beschikbare gegevens. Uit het dossier blijkt niet dat er enig leeftijdsgebonden probleem bestaat of 

enig medisch bezwaar is dat het beëindigen van het verblijfsrecht in de weg zou kunnen staan. Verder 

toont betrokkene eveneens niet aan tewerkgesteld te zijn, noch kan dit ergens uit het administratieve 

dossier blijken, waardoor ook geen sprake is van een eventuele economische integratie in het Rijk die 

een beletsel zou kunnen vormen bij het nemen van deze beslissing. Betrokkene is voorts ook nog 

voldoende jong om de draad in het land van herkomst opnieuw op te pikken of er een nieuw leven te 

starten. De duur van haar legaal verblijf in België is nog erg kort (betrokkene heeft immers pas 

verblijfsrecht sinds 08.12.2015 – afgfite bijlage 15) waardoor mag aangenomen worden dat betrokkene 

nog voldoende verbondenheid voelt met het land van herkomst. Zij verbleef immers 25 jaar lang in haar 

land van herkomst of origine. Wat betreft de sociale en culturele integratie: uit het dossier kan niet 

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

geïntegreerd te geraken. Betrokkene toont niet aan werknemer of zelfstandige te zijn in België of voor 

zichzelf en haar familieleden over voldoende bestaansmiddelen te beschikken om te kunnen voorkomen 

ten laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Wel integendeel, uit het dossier blijkt dat 

mevrouw al sinds 2016 leefloon geniet. Het aanvragen en ontvangen van een leefloon kan bezwaarlijk 

opgevat worden als een aspect van integratie in België. Daaarnaast heeft zij langdurig onderdak gehad 

en begeleiding genoten in een opvangtehuis. Betrokkene wordt dus reeds langdurig en intenstief 

ondersteund en begeleid om haar levenssituatie op orde te krijgen. Ongetwijfeld kan zij met de 

vaardigheden en kennis die ze hier gekregen heeft door de intensieve ondersteuning ook aan de slag in 

het land van herkomst of origine. Het is immers niet omdat de ondersteuning nog geen positief 

eindresultaat nl. financiële onafhankelijkheid, heeft teweeggebracht in België dat het elders evenmin zou 

lukken. Bij gebrek aan contra-indicaties dient geconcludeerd te worden dat de leeftijd en gezondheid 
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van betrokkene toelaten dat zij ook in het land van herkomst kan worden tewerkgesteld. Tot slot voor 

wat het gezinsleven betreft, moet worden vastgesteld dat de relatie met referentiepersoon beëindigd is. 

Er is geen sprake meer van een gezinscel. De echtscheiding werd uitgesproken op 02.05.2017. Er 

echter reeds geen sprake meer van een familiale cel sinds 13.05.2016, betrokkene leefde vanaf dan 

feitelijk gescheiden met de Belgische referentiepersoon. Er is nergens in het dossier enige blijk van een 

nieuwe relatie die betrokkene zou hebben aangeknoopt in het Rijk. Voor wat betreft het 

gemeenschappelijk kind, V. R., dient opgemerkt te worden dat betrokkene niets heeft voorgelegd 

waaruit kan blijken hoe het ouderschap is geregeld. Het kindje is weliswaar bij mevrouw gedomicilieerd, 

maar dit betekent niet dat er niet evenwel sprake is van een co-ouderschap bijvoorbeeld, zodat het kind 

week om week bij de papa verblijft, en zodoende een even goeie band heeft met vader als met moeder. 

Het is bijgevolg, bij gebrek aan bijkomende gegevens en gelet mevrouw niets voorlegt, redelijk te stellen 

dat het ouderschap evenwel zo kan worden geregeld dat het kindje bij de papa verblijft en de moeder 

vanuit het buitenland haar moederrol opneemt. Er kan immers een contactregeling getroffen worden 

vanuit Marokko in die zin dat het Belgische minderjarige kindje in België verblijft met haar vader en 

betrokkene een andere verblijfsplaats kiest. Dit hoeft niet noodzakelijk afbreuk te doen aan hun 

gezinsleven, in die zin dat betrokkene mits de nodige inspanningen te leveren, haar gezinsleven kan 

verderzetten: zij kan immers contact onderhouden met haar kind via de huidige moderne 

communicatiemogelijkheden, alsook kan het Belgische minderjarige kind begeleid worden om zo op 

bezoek te gaan bij haar moeder, en betrokkene zo toch haar moederschap kan uitoefenen. Dit zijn 

slechts enkele mogelijkheden die aangewend kunnen worden om de gezinsband te onderhouden. 

Zodoende kan ook niet gesteld worden dat het belang van het kind zou geschaad worden en is het 

redelijk te stellen dat ook dit gegeven geen beletsel vormt voor het nemen van deze beslissing.  

 

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 of inhumaan zou zijn.  

 

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

gesupprimeerd te worden.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste en tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de hoorplicht, 

van het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 42quater, §4, 2° en 3° van de vreemdelingenwet, en van 

het redelijkheidsbeginsel.  

 

De verzoekende partij licht het eerste en tweede middel als volgt toe:  

 

“6.1. EERSTE MIDDEL, wat betreft de schending van de hoorplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel; 

 

De hoorplicht als beginsel van behoorlijk bestuur houdt in dat tegen niemand een ernstige maatregel 

kan worden getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen 

zwaar aan te tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze 

te doen kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 95.805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 mei 2006, nr. 

158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 167.887). 

 

Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door verzoeker gevraagd voordeel te 

verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar deze niet zijn gesteund op een tekortkoming van 

de betrokkene. Dit is in casu niet het geval, de bestreden beslissing werd genomen op eigen initiatief 

van het bestuur. 

 

De hoorplicht, als de plicht in hoofde van de overheid om zich volledig in te lichten, kan enkel in het 

raam van de zorgvuldigheidsplicht vereist zijn. Het zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding houdt in dat 

het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens 

een beslissing mag nemen. Het horen betekent dat verzoeker de mogelijkheid moet hebben gekregen 

om zijn standpunt op een nuttige wijze naar voor te brengen. 

 

Verweerder meent dat de hoorplicht gerespecteerd werd aangezien verzoekster "uitgenodigd werd op 

14 augustus 2018 haar individuele situatie toe te lichten en geen gevolg zou gegeven hebben aan "de 

oproep van de gemeente Schaarbeek". 
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Verzoekster heeft geen uitnodiging ontvangen informatie te verschaffen. De beslissing verduidelijkt niet 

op welke manier deze uitnodiging haar zou gericht zijn, per gewone of aangetekende brief, 

telefonisch,... 

 

Verzoekster vroeg kopij op van het administratief dossier door mail aan de dienst openbaarheid van 

bestuur d.d. 12 juni 2019 maar heeft tot op de dag van de redactie van huidig verzoekschrift geen kopij 

ontvangen. 

 

Verzoekster verbaast zich temeer aangezien zij zich, na de zogezegde uitnodiging op de gemeente van 

14 augustus 2018, die zij nooit ontvangen heeft, voor andere redenen verschillende malen aandiende 

op de gemeente, onder meer voor het aanvragen van een gezinssamenstelling op 15 november 2018 

(stuk) 

 

Op geen enkel moment werd verzoekster geinformeerd door de gemeente over het feit dat zij zich niet 

zou aangediend hebben of informatie diende te verschaffen omtrent haar huidige situatie. 

 

Verzoekster volgt al haar administratie zeer minutieus op, zij wordt hier tevens voor begeleid door de 

vzw Aprèstout, en begrijpt dan ook absoluut niet hoe het kan dat zij de uitnodiging niet gekregen heeft. 

  

Het zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding houdt in dat het bestuur slechts na een behoorlijk 

onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen (RVV, 11 

mei 2010, 43.220). 

 

Er kan bezwaarlijk geoordeeld worden dat het sturen van één uitnodiging, waarbij verzoekster niet eens 

weet op welke manier deze haar overgemaakt werd en hoe het komt dat zij deze niet gekregen heeft, 

voldoende is om te spreken van een "behoorlijk onderzoek". 

 

Verzoekster is steeds ingeschreven geweest in België. Zij verblijft sinds 8 juni 2017 samen met het 

gemeenschappelijk kind te Schaarbeek. Zij ontvangt de kinderbijslag voor het gemeenschappelijk kind 

evenals een uitkering van het OCMW, zij diende haar belastingsaangifte in etc. zodat er geen enkele 

indicaties waren dat zij het land zou verlaten hebben. De tegenpartij had bovendien weet van het feit dat 

zij een Belgische dochter heeft die bij haar ingeschreven is en van het feit dat zij in een opvangtehuis 

voor vrouwen in moeilijkheden had verbleven, zodat er tenminste sterke indicaties waren dat één van de 

uitzonderingsvoorwaarden voldaan waren. Bovendien blijkt uit het rijksregister dat er voor de vader van 

het kind, Mijnheer V., sinds 28 februari 2019 een voorstel is tot afvoering van ambtswege (aangezien hij 

naar het buitenland zou verhuisd zijn), en effectief van ambtswege werd afgevoerd op 13 mei 2019, 2 

dagen voor het nemen van de bestreden beslissing, (stuk 2) 

 

Het strookt dan ook niet met de verplichting van het voeren van een behoorlijk onderzoek een beslissing 

te baseren op assumpties zonder meer. De tegenpartij had bijvoorbeeld de mogelijkheid verzoekster 

opnieuw of op een andere manier uit te nodigen (de uitnodiging werd immers tijdens de vakantie 

verstuurd, hetgeen misschien een verklaring is waarom verzoekster hem niet ontvangen heeft), kon het 

rijksregister van Mijnheer V. consulteren en vaststellen dat deze afgevoerd is, kon vragen of de 

wijkagent een controle deed bij verzoekster, kon zich informeren bij de gemeente of zij info hadden 

betreffende verzoekster, kon zich informeren bij andere diensten zoals het OCMW, het parket 

betreffende de klacht die verzoekster had ingediend etc. 

 

Er dient vastgesteld te worden dat de tegenpartij een beslissing heeft genomen op eigen initiatief die 

een ernstig nadeel inhoudt voor verzoekster, zodat er met de nodige zorgvuldigheid en ernst tewerk 

diende gegaan te worden. Verzoekster meent dan ook dat de hoorplicht juncto de zorgvuldigheidsplicht 

geschonden werd. 

 

6.2. TWEEDE MIDDEL: wat betreft de schending van artikel 42quater, §4, 2° en 3° 

 

Wat betreft de uitzonderingssituatie bepaald in artikel 42quater, §4, 2° en 3° van de vreemdelingenwet 

stelt de tegenpartij dat verzoekster "geen info zou neergelegd hebben over hoe het ouderschap is 

georganiseerd", daaruit wordt afgeleid dat het "redelijk" zou zijn te concluderen dat de 

uitzonderingsgrond niet van toepassing is. 

 

Zoals reeds gesteld heeft verzoekster niet de kans gekregen de volgende situatie uiteen te zetten: 
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- Haar dochter verblijft uitsluitend bij haar en heeft haar vader sinds de feitelijke scheiding niet gezien, zij 

was toen 6 maanden en is er intussen 2,5; 

  

Het parket gaf een vernietigend advies gelet op de antecedenten van Mijnheer V. en verzette zich tegen 

contacten tussen vader en het kind buiten een bezoekruimte; De rechter volgde dit advies en besloot tot 

het uitsluitend verblijf bij de moeder met contacten via een bezoekruimte; 

Mijnheer V. heeft aan de bezoekruimte laten weten dat hij van plan was naar het buitenland te 

verhuizen, zodat het dossier werd afgesloten zonder dat er contacten plaatsvonden; 

Het Belgisch gemeenschappelijk kind is 2,5 jaar oud en heeft enkel de Belgische nationaliteit. 

Zoals reeds aangehaald onder het eerste middel heeft de tegenpartij geen zorgvuldig onderzoek 

gevoerd. 

Gelet op deze informatie voldoet verzoekster aan de uitzonderingdsgrond, zodat deze zich verzet tegen 

de intrekking van haar verblijfstitel en de bestreden beslisisng bijgevolg artikel 42quater, § 4, 2°-3° van 

de vreemdelingenwet schendt. 

 

 

6.3. TWEEDE MIDDEL: wat betreft de schending van artikel 42quater, §4, 4° juncto het 

redelijkheidsbeginsel; 

 

Deze bepaling stelt dat de beëindiging op grond van artikel 42quater, § 1, 4° van de vreemdelingenwet 

niet van toepassing is wanneer bijzondere schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien 

het familielid tijdens het bedoelde huwelijk, het slachtoffer is geweest van huiselijk geweld en voor zover 

zij kan aantonen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken voor zichzelf en haar familieleden, 

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

en voor zover zij beschikt over een ziektekostenverzekering die alle risico's dekt. 

 

De tegenpartij meent dat het feit dat "het blijkt uit het administratief dossier dat zij verbleven heeft in een 

opvangcentrum niet zou willen zeggen dat zij zich in een schrijnende situatie zou bevinden". 

 

Verzoekster had wel degelijk kunnen aantonen dat dit het geval was, indien zij hier de kans toe 

gekregen zou hebben. Zo had zij bijgevoegde stukken kunnen voorleggen die aantonen dat zij het 

slachtoffer was van geweldfeiten en zedenfeiten. 

 

Zij zet de hele situatie bijzonder gedetailleerd uiteen in het P.V. van 16 augustus 2016, waaruit blijkt dat 

zij gedwongen werd door Mijnheer V. bepaalde sexuele handelingen uit te voeren wanneer hij 

gedronken had. 

 

Mijnheer V. werd strafrechtelijk vervolgd en moest voorkomen voor de Correctionele Rechtbank op 5 

september 2018. Verzoekster heeft zich geen burgerlijke partij gesteld aangezien zij de zaak wenste te 

klasseren en geen verder contact wilde met haar ex- echtgenoot. Zij weet niet of hij uiteindelijk 

veroordeeld werd. 

 

Verzoekster integreerde vervolgens het opvangtehuis "De Open Deur" tussen 13 mei 2016 en 13 januari 

2017, waar zij intensief begeleid werd door een psycholoog en zo haar leven terug kon oppakken. 

Zij kwam toe in België op 26-jarige leeftijd, zonder één van de landstalen te spreken. 

 

Op dit moment laat zij zich omringen door verschillende organisaties die haar actief bijstaan. Zij heeft op 

dit moment een dochtertje van 2,5 jaar volledig ten laste. De vader heeft geen contact en betaalt geen 

onderhoudsuitkering, hoewel hij hiertoe veroordeeld werd. 

  

Er kan dan ook gesproken worden van een bijzonder schrijnende situatie in de zin van artikel 42quater, 

§4, 4°. De motivering van de tegenpartij deze uitzondering niet toe te staan is kennelijk onredelijk. 

 

Verzoekster toont bovendien aan dat zij de laatste twee jaren opleidingen volgde die haar toestaan de 

arbeidsmarkt te betreden en dat zij actief naar werk zoekt. 

 

Het dient in ieder geval vastgesteld te worden dat het dossier verschillende indicaties bevatte dat 

verzoekster het slachtoffer was van huishoudelijk geweld, zodat de bestreden beslissing artikel 

42quater, §4, 4° juncto de motiveringsplicht schendt. 
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2.2. De verwerende partij repliceert in de nota met opmerkingen als volgt:  

 

“Ter ondersteuning houdt verzoekende partij voor dat zij geen uitnodiging ontving om haar individuele 

situatie toe te lichten.  

Verweerder laat gelden dat de bestreden beslissing steunt op art. 42quater, §1, 4° van de 

Vreemdelingenwet, dat het volgende bepaalt:  

“§ 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 :  

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”  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat het huwelijk van verzoekende partij met dhr. 

VERHEYDE ontbonden werd op 02.05.2017. Er was reeds sprake van een feitelijke scheiding sinds 

13.05.2016.  

Op basis van deze vaststelling vermocht de gemachtigde van de Minister geheel terecht een einde te 

stellen aan het verblijf van meer dan drie maanden van de verzoekende partij, overeenkomstig artikel 

42quater van de Vreemdelingenwet.  

Op 14.08.2018 werd een schrijven aan verzoeker gericht, met het verzoek alle nuttige documenten in 

het kader van art. 42quater, §1 van de Vreemdelingenwet. Dit schrijven werd op 16.08.2018 aan 

verzoeker ter kennis gebracht.  

In een schrijven dd. 10.04.2019 berichtte een ambtenaar van de gemeente Schaarbeek dat de brief 

inderdaad op 16.08.2019 werd verstuurd, doch dat verzoekende partij nooit naar het gemeentehuis is 

gekomen.  

Door verzoekende partij werd bijgevolg geen enkel dienstig document voorgelegd. Bijgevolg oordeelde 

de gemachtigde geheel terecht dat hij zijn voor de beoordeling van het dossier van verzoekende partij 

uitsluitend kon beroepen op de beschikbare gegevens.  

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007).  

Zie ook:  

“Uit de aan de raad voorgelegde stukken blijkt dat verweerder verzoekster op de hoogte stelde van het 

gegeven dat hij overwoog haar verblijfsrecht te beëindigen en dat hij haar de mogelijkheid bood om haar 

situatie nader toe te lichten. Verzoekster kan dan ook niet voorhouden dat zij niet de mogelijkheid had 

om haar visie omtrent haar situatie mee te delen.” (RvV 25 november 2013, nr. 114.332)  

Verzoekende partij beperkt zich tot de loutere bewering dat zijn geen uitnodiging mocht ontvangen. 

Hiermee wordt geen afbreuk gedaan aan de e-mail dd. 10.04.2019, waarin bevestigd wordt dat de 

uitnodigingsbrief verstuurd werd op 16.08.2018, en dat verzoekende partij zich nooit heeft aangeboden.  

Bovendien blijkt uit het administratief dossier niet dat de brief dd. 16.08.2019 werd teruggestuurd naar 

de gemeente Schaarbeek, zodat inderdaad mag worden aangenomen dat verzoekende partij de brief 

heeft ontvangen.  

Aangezien verzoekende partij middels een schriftelijke uitnodiging werd verzocht om haar situatie toe te 

lichten, is er geen schending van de hoorplicht.  

Vooreerst houdt de bestreden beslissing slechts een beoordeling in van de verblijfstoestand van de 

verzoekende partij. Niet een bepaalde vorm van persoonlijk gedrag of de vereiste van de goede werking 

van een openbare dienst ligt dus aan de betrokken bestreden beslissing ten grondslag (cf. bv. R.v.St. nr. 

39.156, 3.4.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.), maar wel een bepaalde vaststelling aangaande een situatie 

waaromtrent het bestuur uit hoofde van zijn bevoegdheid, beslissingen dient te nemen. Bij deze vorm 

van bestuurlijke bevoegdheidsuitoefening geldt de hoorplicht niet (R.v.St. nr. 39.155, 2.4.1992).  

Verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat zij op een andere manier kon worden uitgenodigd, 

dat het rijksregister van de echtgenoot diende te worden gecontroleerd, dat er een controle door de 

wijkagent kon plaatsvinden of dat informatie kon worden opgevraagd bij het OCMW of het parket.  

Verweerder benadrukt dat de Vreemdelingenwet dit geenszins voorschrijft. Bovendien onderzoekt Uw 

Raad enkel of de gemachtigde van de Minister in redelijkheid is kunnen komen tot de door hem gedane 

vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. In het kader van de marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts 

dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing 

kennelijk onredelijk is (zie o.m. R.v.St. 17 januari 2007, nr. 166.820).  
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Waar verzoekende partij nog opmerkt dat haar ex-partner, dhr. VERHEYDEN, van ambtswege werd 

afgevoerd op 13.05.2019, benadrukt verweerder dat dit geen afbreuk doet aan de motieven van de 

bestreden beslissing. De gemachtigde gaf reeds aan dat er niets werd voorgelegd aangaande het 

ouderschap over het kind. Het is inderdaad niet ondenkbaar dat het kind bij de papa verblijft. Het loutere 

feit dat deze is afgevoerd van ambtswege, doet daaraan geen afbreuk.  

Verweerder besluit dat de gemachtigde bij het nemen van de beslissing rekening hield met alle stukken 

die hem bekend waren. Verzoekende partij ging niet in op de schriftelijke uitnodiging om haar situatie 

verder toe te lichten, en om hierover bijkomende stukken neer te leggen.  

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden vastgesteld.  

Het eerste middel is ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.  

2.1.2. Betreffende het tweede middel  

In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- art. 42quater, §4, 2° en 3° van de Vreemdelingenwet;  

- art. 42quater, §4, 4° van de Vreemdelingenwet;  

- het redelijkheidsbeginsel  

 

Andermaal houdt verzoekende partij voor dat zij niet de kans kreeg om haar situatie uiteen te zetten. Ze 

houdt voor dat haar dochter uitsluitend bij haar verblijft.  

Verweerder laat gelden dat de gemachtigde dat de uitzonderingsgronden, voorzien in art. 42quater, §4, 

2° en 3° van de Vreemdelingenwet niet van toepassing lijken op het dossier van verzoekende partij.  

Voormelde artikelen bepalen het volgende:  

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

toepassing :  

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

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

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

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

bovendien te goeder trouw te zijn geweest;  

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

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

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

Unie is;  

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

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

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

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

in het Rijk en dit zolang het nodig is;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dienaangaande werd verzoekende partij verzocht om alle nuttige stukken voor te leggen, waaruit blijkt 

dat zij onder de uitzonderingssituaties in art. 42quater, §4 van de Vreemdelingenwet valt. Er werd 

uitdrukkelijk gesteld dat verzoekende partij alle documenten moest aanbrengen waaruit blijkt dat zij nog 

steeds omgangsrecht met haar kind uitoefent.  

Zoals supra reeds toegelicht ging verzoekende partij niet in op de uitnodiging om haar socio-

economische toestand toe te lichten.  

Aangezien verzoekende partij niet inging op deze uitnodiging, mocht de gemachtigde terecht besluiten 

dat in casu niets voorligt omtrent de organisatie van het ouderschap over het kind.  

Het verblijf van de dochter bij verzoekende partij, het zogenaamde vernietigend advies van het 

Openbaar Ministerie over dhr. VERHEYDEN en het afsluiten van het dossier in de gemeenschappelijke 

bezoekruimte zijn allemaal elementen die niet ter kennis werden gebracht van de gemachtigde.  

Verweerder herhaalt dat de regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in 

functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon 

beschikken om deze beslissing te nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007).  
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In het middel van verzoekende partij is met deze regel geen rekening gehouden, waardoor het 

geenszins tot de beoogde nietigverklaring kan leiden. 

Dezelfde opmerking kan worden geformuleerd aangaande de voorgehouden schending van art. 

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

De gemachtigde erkent dat verzoekende partij sinds 13.05.2016 verblijft in het Onthaalhuis Open Deur 

te Brussel. De gemachtigde benadrukte evenwel dat dit onthaaltehuis gericht is op “de opvang van 

vrouwen met of zonder kinderen, die met relatieproblemen of psychosociale problemen kampen en 

onderdak nodig hebben”. De gemachtigde oordeelde dat hieruit niet zomaar kan worden besloten dat 

verzoekende partij er verbleef omwille van een schrijnende situatie.  

Andermaal dient te worden benadrukt dat verzoekende partij geen stukken heeft neergelegd, die de 

gemachtigde toelieten tot een andere conclusie te komen. Verweerder verwijst naar wat supra¸ in het 

eerste middel, werd uiteengezet.  

Bovendien benadrukt verweerder dat de gemachtigde eveneens oordeelde dat verzoekende partij niet 

voldoet aan de cumulatieve voorwaarde, bepaald in art. 42quater, §4, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet. Dat artikel bepaalt het volgende:  

“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.”  

De gemachtigde stelde vast dat:  

- uit het administratief dossier niet blijkt dat verzoekende partij als werknemer of zelfstandige in België 

is;  

- uit het administratief dossier evenmin blijkt dat verzoekende partij over voldoende bestaansmiddelen 

zou beschikken om te kunnen voorkomen dat zij ten last valst van het sociale bijstandsstelsel van het 

Rijk;  

- verzoekende partij reeds sinds mei 2016 steun ontvangt van het OCMW.  

 

Zelfs als verzoekende partij aan de uitzonderingsvoorwaarden zoals omschreven in artikel 42quater, §4, 

1° tot 4° zou voldoen, quod non, dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij niet voldoet aan de 

cumulatieve bestaansmiddelenvoorwaarde.  

Zie in dit kader:  

“De Raad merkt hierbij op dat het zich bevinden in één van de gevallen van artikel 42quater, §4, eerste 

lid van de Vreemdelingenwet en de bestaansmiddelenvoorwaarde voorzien in artikel 42quater, §4, 

tweede lid van de Vreemdelingenwet, cumulatieve voorwaarden zijn, dat dit immers zeer duidelijk volgt 

uit het woord “en” in artikel 42quater, §4, tweede lid van de Vreemdelingenwet.  

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de voormelde motieven betreffende de 

bestaansmiddelenvoorwaarde niet betwist. Zij stelt niet, laat staan dat zij aantoont, dat zij wel degelijk 

voldoet aan beide cumulatieve voorwaarden van artikel 42quater, §4 van de Vreemdelingenwet, 

waardoor zij onder de uitzonderingsgronden van voormelde bepaling valt waardoor het verblijfsrecht niet 

kan beëindigd worden. (R.v.V. nr. 221.372, dd. 17.05.2019)” 

 

Verzoekende partij betwist dit niet, en houdt enkel voor dat zij de laatste twee jaar opleidingen volde die 

haar toestaan om de arbeidsmarkt te betreden en dat zij actief naar werk zoekt. Hiermee kan evenwel 

geen afbreuk gedaan worden aan de motieven van de bestreden beslissing, die expliciet benadrukken 

dat verzoekende partij sinds mei 2016 steunt ontvangt van het OCMW.  

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn 

wettigheidstoezicht of het bestuur is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke 
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vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is 

gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De verzoekende partij stelt in haar eerste en tweede middel onder meer dat zij de hoorplicht 

geschonden acht. De verzoekende partij stelt dat de verwerende partij meent dat de hoorplicht 

gerespecteerd werd aangezien de verzoekende partij uitgenodigd werd op 14 augustus 2018 haar 

individuele situatie toe te lichten en geen gevolg zou gegeven hebben aan de oproep van de gemeente 

Schaarbeek. De verzoekende partij stelt echter dat zij geen uitnodiging heeft ontvangen om informatie te 

verschaffen. De bestreden beslissing verduidelijkt volgens haar verder niet op welke manier deze 

uitnodiging aan haar zou gericht zijn. De verzoekende partij verbaast zich hier nog meer over aangezien 

zij zich, na de zogezegde uitnodiging op de gemeente van 14 augustus 2018, die zij volgens haar nooit 

ontvangen heeft, voor andere redenen verschillende malen aandiende op de gemeente, onder meer 

voor het aanvragen van een gezinssamenstelling op 15 november 2018. De verzoekende partij verwijst 

naar een door haar bij het verzoekschrift bijgebracht stuk. Bovendien stelt de verzoekende partij dat zij 

op geen enkel moment werd geïnformeerd door de gemeente over het feit dat zij zich niet zou 

aangediend hebben of informatie diende te verschaffen omtrent haar huidige situatie. De verzoekende 

partij is dan ook van oordeel dat moet vastgesteld worden dat de verwerende partij een beslissing heeft 

genomen op eigen initiatief die een ernstig nadeel inhoudt voor de verzoekende partij, zodat er met de 

nodige zorgvuldigheid en ernst te werk diende gegaan te worden. Zij meent dan ook dat de hoorplicht in 

samenhang met de zorgvuldigheidsplicht geschonden werd. De verzoekende partij stelt verder dat zij, 

indien zij wel gehoord was geweest, het bestuur had kunnen informeren over het feit dat haar dochter 

van 2,5 jaar uitsluitend bij haar verblijft en haar dochter haar vader sinds de feitelijke scheiding niet meer 

gezien heeft. Zij had het bestuur volgens haar ook kunnen laten weten dat het parket een vernietigend 

advies gaf over haar ex-partner gelet op de antecedenten van mijnheer V. en zich verzette tegen 

contacten tussen vader en het kind buiten een bezoekruimte. De rechter volgde dit advies en besloot tot 

het uitsluitend verblijf bij de moeder met contacten via een bezoekruimte. Mijnheer V. heeft aan de 

bezoekruimte verder laten weten dat hij van plan was naar het buitenland te verhuizen, zodat het 

dossier werd afgesloten zonder dat er contacten plaatsvonden. De verzoekende partij stelt dat de 

verwerende partij meent dat het feit dat "het blijkt uit het administratief dossier dat zij verbleven heeft in 

een opvangcentrum niet zou willen zeggen dat zij zich in een schrijnende situatie zou bevinden". De 

verzoekende partij stelt echter dat zij wel degelijk had kunnen aantonen dat dit het geval was, indien zij 

hier de kans toe gekregen zou hebben. Zo had zij bijgevoegde stukken kunnen voorleggen die aantonen 

dat zij het slachtoffer was van geweldfeiten en zedenfeiten. De verzoekende partij stelt dat zij de hele 

situatie bijzonder gedetailleerd uiteenzet in het P.V. van 16 augustus 2016, waaruit volgens haar blijkt 

dat zij gedwongen werd door mijnheer V. bepaalde seksuele handelingen uit te voeren wanneer hij 

gedronken had. Mijnheer V. werd volgens de verzoekende partij strafrechtelijk vervolgd en moest 

voorkomen voor de Correctionele Rechtbank op 5 september 2018. De verzoekende partij stelt dat zij 

zich geen burgerlijke partij heeft gesteld aangezien zij de zaak wenste te klasseren en geen verder 

contact wilde met haar ex- echtgenoot. Zij weet niet of hij uiteindelijk veroordeeld werd. De verzoekende 

partij stelt verder dat zij vervolgens integreerde in het opvangtehuis "De Open Deur" tussen 13 mei 2016 

en 13 januari 2017, waar zij intensief begeleid werd door een psycholoog en zo haar leven terug kon 

oppakken. 

 

Waar de verzoekende partij stelt dat zij niet werd gehoord en waar zij beweert dat zij elementen had 

kunnen aanvoeren die “eventueel hadden kunnen leiden tot de niet-beëindigen van haar recht op verblijf 

van meer dan drie maanden”, voert de verzoekende partij een schending aan van de hoorplicht als 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

De Raad wijst er echter op dat het vervullen van de hoorplicht slechts zin heeft voor zover het horen van 

de betrokkene de overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten 

of die haar appreciatie van de feiten kan beïnvloeden (RvS 21 juni 1999, nr. 81.126). Met andere 

woorden kan het niet voldoen aan de hoorplicht slechts dan tot de vernietiging van de aan de 

verzoekende partij opgelegde nadelige beslissing leiden indien de verzoekende partij bij het vervullen 

van haar hoorrecht informatie kan aanreiken op grond waarvan de verwerende partij zou kunnen 

overwegen om deze nadelige beslissing niet te nemen dan wel een voor de verzoekende partij minder 

nadelige beslissing te nemen.  

 

Het is dus aan de verzoekende partij om aan te duiden dat zij de diensten van de verwerende partij 

informatie had kunnen verschaffen die van invloed kan zijn op de bestreden beslissing.  
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In het administratief dossier bevindt zich een stuk van 14 augustus 2018 van de verwerende partij, 

gericht aan de burgemeester van Schaarbeek met de vraag de bijgevoegde brief aan de verzoekende 

partij te betekenen. Het daarbij gevoegde stuk bevindt zich eveneens in het administratief dossier. In dit 

stuk wordt aan de verzoekende partij gevraagd bewijzen voor te leggen met betrekking tot artikel 

42quater, § 1, derde alinea van de vreemdelingenwet, bewijzen voor te leggen met betrekking tot de 

uitzonderingsvoorwaarden van artikel 42quater, § 4 van de vreemdelingenwet, aan te tonen te voldoen 

aan artikel 42quater, § 4, vijfde alinea van de vreemdelingenwet, en een recent OCMW-attest voor te 

leggen. In het administratief dossier bevindt zich eveneens een e-mail van 10 april 2019 van de 

gemeente Schaarbeek aan de verwerende partij die vermeldt dat de oproepbrief op 16 augustus 2018 

werd verstuurd aan de verzoekende partij, doch dat zij nooit naar het gemeentehuis kwam.  

 

De Raad stelt echter vast dat uit geen enkel stuk objectief blijkt dat de bovengenoemde stukken naar de 

verzoekende partij werden opgestuurd, laat staan dat zij er kennis van genomen heeft. De verzoekende 

partij heeft immers niet getekend voor kennisname onderaan het betreffende document. De Raad kan 

uit de e-mail van de gemeente Schaarbeek van 10 april 2019 niet afleiden dat de verzoekende partij in 

kennis werd gesteld van de betreffende stukken, aangezien het hier louter gaat om een verklaring van 

een personeelslid van de gemeente, hetgeen geenszins dezelfde waarde heeft als een document van 

de post. Dit maakt geen bewijs van kennisgeving uit. Volgens de verwerende partij zou uit de stukken 

van het administratief dossier niet blijken dat de brief van 16 augustus 2018 werd teruggestuurd naar de 

gemeente Schaarbeek, zodat volgens haar mag worden aangenomen dat de verzoekende partij de brief 

heeft ontvangen. De Raad volgt deze redenering echter niet. Er is in het administratief dossier immers 

nergens enig concreet bewijs te vinden dat de betreffende brief ook effectief werd opgestuurd, noch 

blijkt uit het administratief dossier dat de brief ter kennis werd gebracht en voor zover al verstuurd, dus 

niet teruggestuurd werd. Het is dan ook duidelijk dat niet is aangetoond dat de verzoekende partij werd 

uitgenodigd om haar standpunt kenbaar te maken voor wat betreft de mogelijke beëindiging van haar 

verblijfsrecht.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt verder dat de dochter van de verzoekende partij op 13 

september 2016 werd geboren. Het vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg 

Brussel, 256e kamer van de familierechtbank, van 16 maart 2017 werd eveneens bijgevoegd. Uit dit 

vonnis blijkt dat de rechter besliste dat de ouders het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen en dat de 

dochter van de verzoekende partij hoofdzakelijk bij de verzoekende partij zelf zal verblijven. Verder 

besliste de rechter dat de contacten met de ex-partner van de verzoekende partij en haar dochter in de 

bezoekruimte van CAW Brussel zullen plaatsvinden. De heer V. wordt verder veroordeeld tot het 

betalen van 150 euro per maand onderhoudsbijdrage voor de gewone kosten van onderhoud van zijn 

dochter, en 2/3 van de buitengewone kosten. De rechter besliste verder dat de kinderbijslag en de 

overige sociale voordelen volledig toekomen aan de verzoekende partij. Verder legt de rechter op dat 

mijnheer V. 250 euro per maand aan persoonlijke onderhoudsuitkering tijdens de 

echtscheidingsprocedure moet betalen aan de verzoekende partij. De verzoekende partij legt bij haar 

verzoekschrift verder een annexe neer bij het PV n° BR.37.LL.081359/2016 van 16 augustus 2016. 

Hieruit blijkt zeer expliciet dat de verzoekende partij bij de politie aangifte deed van het feit dat zij 

gedwongen werd door mijnheer V. bepaalde seksuele handelingen uit te voeren wanneer hij gedronken 

had. Hieruit blijkt ook duidelijk dat de verzoekende partij aan de politie verklaarde dat zij als gevolg van 

de interventie van de politie werd geplaatst in een onthaalcentrum te Mechelen. Verder blijkt uit het stuk 

van het Openbaar Ministerie van 31 juli 2018 dat de verzoekende partij wordt gedagvaard om te 

verschijnen voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel voor de 24ste kamer, 

zittingszaal 01.7 op 5 september 2018 om 14u, en dit als slachtoffer in dit dossier. De beklaagde in dit 

dossier is M. V., de ex-partner van de verzoekende partij.  

 

Uit voorgaande elementen blijkt duidelijk dat de verzoekende partij de diensten van de verwerende partij 

informatie had kunnen verschaffen die van invloed kon zijn op de bestreden beslissing, indien zij haar 

standpunt had kunnen doen kennen voor het nemen van de bestreden beslissing.  

 

De verzoekende partij maakt aannemelijk dat dit in casu niet is gebeurd. Zij maakt een schending van 

de hoorplicht in samenhang met het zorgvuldigheidsbeginsel aannemelijk.  

 

Het eerste en tweede middel zijn in de besproken mate gegrond.  

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

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

en Migratie van 15 mei 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 zeven oktober tweeduizend negentien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


