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 nr. 228 263 van 30 oktober 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Suzanne VAN ROSSEM 

Violetstraat 48 

2060 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 Nepalese nationaliteit te zijn, in eigen naam en als 

wettelijk vertegenwoordiger van X, op 2 mei 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 21 maart 2019 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 7 mei 2019 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 21 maart 2019 wordt een einde gesteld aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden van 

verzoekende partij en haar minderjarig kind zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de 

bestreden beslissing, die luidt als volgt:  

 

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

MAANDEN ZONDER BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

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: H. T. (..)   Voorna(a)m(en): A. (..) Nationaliteit: Nepal 

Geboortedatum: 27.05.1978   Geboorteplaats: Kyamin VDC 1 

Identificatienummer in het Rijksregister: xxxxxxxxxxxx 

Alsook aan het verblijfsrecht van haar dochter: T., M. (..) met rr-nummer xxxxxxxxxxxxx 

Verblijvende 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, na een aankomst in 

België met een visum gezinshereniging op 6.11.2014 in functie van haar echtgenoot M. B.G. (..) (rr: 

xxxxxxxxxxx). Het verblijfsrecht werd erkend op 10.11.2014 bij afgifte van de bijlage 15. Intussen is de 

situatie van betrokkene totaal gewijzigd. Mevrouw H. T. (..) scheidde uit de echt van de heer G. (..) op 

04.12.2018. 

Overeenkomstig de gegevens van het rijksregister woont betrokkene niet meer samen met haar 

echtgenoot sinds 09.03.2018. Conform het verslag samenwoonst dd. 02.10.2018 woont betrokkene nog 

op hetzelfde adres, echter heeft haar echtgenoot eerder de woning verlaten. Op 04.12.2018 scheidden 

beiden uit de echt. Overeenkomstig art. 42quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980 kan daarom het 

verblijfsrecht van betrokkene beëindigd worden. Om overeenkomstig dit wetsartikel een rechtmatig 

einde te kunnen stellen aan het verblijf van betrokkene werd zij op 30.04.2018 verzocht haar individuele 

situatie toe te lichten zodat kon getoetst worden of zij eventueel toch het verblijfsrecht verder kon 

uitoefenen. Op 09.07.2018 werd zij hieraan nog eens herinnerd, wederom zonder betekening. Op 

21.02.2019 contacteerde DVZ de stad Leuven i.v.m. het betekenen van het socio-economisch 

onderzoek, waarop de stad liet weten dat zij na herhaalde uitnodigingen ook tevergeefs via de wijkagent 

hebben geprobeerd betrokkene de kans te geven te reageren. Volgens het verslag van de wijkagent ‘is 

betrokkene nooit thuis en reageert ze niet op uitnodigingen’. 

Wat betreft de uitzonderingsgronden zoals voorzien overeenkomstig art. 42quater, §4, 1°, 2°, 3° of 4° 

waardoor betrokkene het verblijfsrecht zou kunnen behouden, dient te worden vastgesteld dat 

betrokkene niet aan de cumulatieve voorwaarde voldoet uit het tweede lid, namelijk niet aantoont 

werknemer of zelfstandige te zijn in België of voor zichzelf en zijn familieleden over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om te kunnen voorkomen ten laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel 

van het Rijk. Bij gebrek aan medewerking van betrokkene werd dit niet aangetoond. 

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, dient uiteraard hetzelfde te worden opgemerkt. Bij gebrek aan medewerking 

van betrokkene beschikken we enkel over de gegevens die reeds in het dossier ter beschikking zijn om 

een evaluatie te kunnen maken. Vooreerst wat betreft de duur van het verblijf van betokkene in België. 

Betrokkene kwam voor het eerst naar België in 2011, ze deed toen een asielaanvraag. Toen reeds was 

er sprake van een partnerschap met mijnheer. Hoe dit in elkaar zat is ons niet duidelijk gezien mijnheer 

toen nog niet gescheiden was van zijn vorige echtgenote en zelfs nog samenwonend was met zijn 

echtgenote (trouwens tot eind januari 2014). Betrokkene werd niet erkend als vluchteling, keerde 

vrijwillig naar Nepal terug, huwde met de partner en kwam terug naar België met een visum 

gezinshereniging op 6.11.2014. Derhalve moet worden vastgesteld dat zij sindsdien ononderbroken 

verblijft in België. Dat is een periode van minder dan 5 jaar, vandaag dat de duur van haar verblijf op 

zich niet als een obstakel wordt beschouwd om deze beslissing te kunnen nemen. Wat betreft 

betrokkenes leeftijd dient opgemerkt te worden dat zij nog voldoende jong is om elders een nieuwe start 

te maken. Mevrouw heeft kennelijk ook reeds een aantal jaar in Israël gewoond en gewerkt. Het is 

redelijk te stellen dat mevrouw iemand is die zich goed kan aanpassen aan een nieuwe 

omgeving/levensomstandigheden. Mevrouw haar gezinsleven met de referentiepersoon is intussen 
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verbroken. Van een schending van haar gezinsleven met hen kan dus allerminst sprake zijn. Ze heeft 

ook haar beide kinderen naar België laten overkomen. Wat betreft de minderjarige dochter, haar 

verblijfsrecht wordt gezamenlijk met dat van betrokkene beëindigd, in die zin is er dus ook geen sprake 

van het afbreken of verhinderen van het gezinsleven met haar minderjarige dochter. Kennelijk heeft 

betrokkene ook nog een meerderjarige dochter die in België woonachtig is. Het verblijfsrecht van de 

meerderjarige dochter moet nog worden onderzocht. In afwachting is het redelijk te stellen dat moeder 

en dochter van elkaar gescheiden kunnen leven. De dochter is immers intussen meerderjarig. Er mag 

dus redelijkerwijze van haar verwacht worden dat ze voldoende zelfstandig is of kan zijn om voor 

zichzelf te zorgen. Voor zover zij hulp of steun zou nodig hebben kan ze uiteraard terecht bij alle 

mogelijke instanties die haar kunnen begeleiden bij al wat zij onderneemt, net zoals elke andere burger 

in België dat kan doen. Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene dusdanig afhankelijk zou zijn van 

haar meerderjarige dochter, dat zij niet van elkaar kunnen worden gescheiden. Verder wat betreft enige 

medische bezwaren voor deze beslissing, bevat het dossier geen enkele aanwijzing. Nergens uit het 

dossier blijkt dat betrokkene medisch niet opgewassen zou zijn tegen een beëindiging van haar 

verblijfsrecht. Verder wat betreft betrokkenes sociale en culturele integratie is ons niets bijzonders 

bekend. Normaal gezien dient zij een inburgeringscursus te hebben gevolgd, alsook taallessen, dit is 

immers wettelijk verplicht. Uit het dossier blijkt ook dat zij vrij vlug binnen de Nepalese gemeenschap in 

België was geïntegreerd, echter in hoeverre mevrouw nadien de moeite heeft genomen buitengewoon 

te integreren buiten die gemeenschap blijkt niet uit het dossier. Het feit dat betrokkene haar 

medewerking niet wenste te verlenen aan het onderzoek betreffende haar verblijfsrecht doet vermoeden 

dat ze eigenlijk geen interesse heeft in de Belgische samenleving of toch geen voeling heeft met de 

Belgische waarden en normen. Ten slotte wat betreft haar banden met het land van herkomst of origine. 

Niets sluit uit dat ze er nog steeds goed geworteld is en gemakkelijk terug aansluiting kan vinden bij 

haar vrienden/familie die er nog verblijven. Doordat betrokkene geen kennis wenste te nemen van ons 

verzoek tot toelichting bij haar huidige situatie dus geen bewijsstukken voorlegde, hoewel hiertoe 

meermaals werd verzocht, kan er redelijk vanuit gegaan worden dat er geen zaken zijn die een bezwaar 

vormen voor het nemen van deze beslissing. 

De dochter van betrokkene, M. T. (..) (rr: xxxxxxxxxxx) volgt de verblijfssituatie van haar moeder. Bij 

gebrek aan een wettelijke band met de persoon in functie van wie zij het verblijfsrecht heeft gekregen, 

kan immers eveneens overeenkomstig art. 42 quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980 een einde 

gesteld worden aan haar verblijfsrecht wegens geen gezamenlijke vestiging meer. Het is in het belang 

van de minderjarige haar moeder te vergezellen.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste en enig middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“II.1. Eerste Middel: Schending van de motiveringsverplichting, schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel 

 

Verzoekster kreeg een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden zonder het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Dat verzoekster zich niet kan verzoenen met de motivering van deze beslissing. 

Dat verzoekster zich niet akkoord kan verklaren met de bestreden beslissing en het volgende wenst te 

benadrukken. 

a) Aangaande de genomen beslissing 

Verwerende partij stelt een einde aan het verblijf van verzoekster en haar minderjarige dochter en dit 

gebaseerd op de echtscheiding tussen verzoekster en haar ex-echtgenoot. Deze beslissing werd echter 

geheel onterecht genomen. 

Er kan een einde worden gesteld aan het verblijfsrecht in bepaalde gevallen. Voordat de minister of zijn 

gemachtigde het verblijfsrecht beëindigt of intrekt zal men aan de betrokkene schriftelijk moeten vragen 

om eventuele relevante informatie, die het nemen van de beslissing kan verhinderen of beïnvloeden, 

over te maken. Ook dienen ze altijd rekening te houden met volgende elementen: 

- Duur van het verblijf in België De leeftijd 

- De gezondheidssituatie  

- De gezins- en economische situatie  

- De sociale en culturele integratie in België  

- De banden met het herkomstland. 

In casu heeft verwerende partij geen rekening gehouden met de informatie in het dossier van 

verzoekster. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

Verwerende partij stelt dat zij systematisch hebben getracht verzoekster te horen omtrent haar huidige 

situatie. Men geeft aan verschillende keren bij haar te zijn langs geweest doch telkens zonder resultaat. 

Ook zou men haar verscheidene keren hebben uitgenodigd en ging zij volgens hen niet in op deze 

schriftelijke uitnodigingen (infra). 

Verzoekster heeft steeds gewerkt en werkt ook nu nog steeds. Zij is een alleenstaande moeder van 

twee kinderen en aldus dient zij twee jobs te combineren om alles financieel haalbaar te maken en dit 

lukt haar aardig. 

Verwerende partij houdt er geen rekening mee dat de tewerkstelling van verzoekster mede bijgedragen 

heeft aan de integratie van verzoekster. Zij komt hierdoor in contact met medeburgers en heeft hierdoor 

interactie met collega's. 

Haar tewerkstelling draagt dus voor een groot deel mee bij aan haar inburgering en integratie in België. 

Hier gaat verwerende partij volledig aan voorbij. 

Zoals gesteld kan er in bepaalde gevallen een einde worden gesteld aan het verblijfsrecht van 

verzoekster, bijvoorbeeld in volgende gevallen: 

- Een onredelijke belasting vormen voor de sociale bijstand  

- De EU-partner verliest zijn verblijfsrecht  

- Geen gezinscel meer vormen met de EU-partner 

Het laatste geval wordt echter door de vaste rechtspraak van het HvJ niet aanvaard. Dit werd intussen 

ook bevestigd door het Grondwettelijk Hof. Zij stellen dat dit geen reden kan zijn om een einde te maken 

aan het verblijfsrecht. 

Agentschap voor Integratie en Inburgering stelt dat: 

"Als er een einde komt aan je relatie met je EU-partner door beëindiging van je partnerschap, dan 

behoud je je verblijfsrecht toch in de volgende gevallen: 

• Je partnerschap of je gezinscel heeft, bij de beëindiging van je partnerschap of je gezinscel, ten minste 

drie jaar geduurd, waarvan minstens één jaar in België. 

• Het recht van bewaring van jouw kinderen met de EU-partner is aan jou toegewezen (in onderlinge 

overeenstemming of bij gerechtelijke beslissing). De kinderen moeten dan wel in België verblijven. 

• Het omgangsrecht met een minderjarig kind is aan jou toegewezen (in onderlinge overeenstemming of 

bij gerechtelijke beslissing) en de rechter heeft bepaald dat je dit recht van bewaring in België moet 

uitoefenen en dit zolang het nodig is. 

• In bijzonder schrijnende situaties. Bijvoorbeeld als je tijdens je 'partnerschap het slachtoffer was van 

huiselijk geweld." 

(Eigen markering) 

Hierover wordt niets gesteld of gemotiveerd in de beslissing, nochtans dient verwerende partij hiervan 

op de hoogte te zijn gezien zij op basis hiervan in België een verblijfsrecht heeft gekregen. 

Het koppel leerde elkaar kennen in 2010 in Israël waar verzoekster sinds 2006 aan het werk was via 

een visum. Ze gingen samen naar Nepal in 2011. Haar ex-partner gaf toen aan dat hij reeds gescheiden 

was van zijn eerste echtgenote. Verzoekster was een weduwe sinds 4 april 2010. Er ontstond tussen 

hen een goede relatie. Uiteindelijk kwam ze samen met haar ex- partner naar België. Verzoekster heeft 

jarenlang voor het huwelijk ook al een gezinscel gevormd met haar toenmalige echtgenoot. Zij kochten 

in 2012 zelfs samen een woning aan en hebben daar gedurende hun relatie steeds gewoond. 

Uiteindelijk keerden zij in 2014 terug naar Nepal om daar te huwen. 

Het huwelijk liep echter niet van een leien dakje. Verzoekster werd tijdens haar huwelijk meermaals en 

veelvuldig geconfronteerd met seksuele intimidatie door haar ex-partner. Hij begon haar steeds meer en 

meer psychisch te terroriseren waardoor een echtscheiding onvermijdelijk was. Sinds de komst van haar 

dochters in 2016 is zijn jaloersheid en narcisme steeds erger geworden. De situatie werd uiteindelijk 

onhoudbaar door een voortdurende angst bij verzoekster dat haar ex-partner haar wat zou aan doen. 

Om die reden kwam het uiteindelijk tot een echtscheiding. Men dient evenwel op te merken dat het 

koppel wel jarenlang een gezinscel heeft gevormd. 

Men heeft in het dossier van verzoekster geen rekening gehouden met haar relatie die zij al die jaren 

gehad heeft met haar Belgische partner, nochtans had men dit element absoluut mee moeten opnemen 

bij de motivering. 

 

b) Aangaande het socio-economisch onderzoek 

Verzoekster is van mening dat verwerende partij ook duidelijk geen rekening heeft gehouden met het 

geheel van feitelijke elementen bij het nemen van haar beslissing. Het gevoerde socio- economisch 

onderzoek is absoluut gebrekkig. 

Bovendien schendt de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel. 

A.M.M.M Bors omschrijft het zorgvuldigheidsbeginsel als volgt: 
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"De plicht van de overheid tot zorgvuldige feiten- en informatievergaring tijdens de voorbereidende fase 

en de plicht alle aspecten of belangen van een dossier in ogenschouw te nemen met het oog op een 

zorgvuldige besluitvorming." 

Verwerende partij dient rekening te houden met ALLE elementen in het dossier. Voordat de overheid het 

verblijfsrecht beëindigt of intrekt zal zij de betrokkene schriftelijk vragen om eventuele relevante 

informatie, die het nemen van de beslissing kan verhinderen of beïnvloeden, over te maken. Ook moet 

de minister of DVZ altijd rekening houden met de volgende elementen: 

- Duur van het verblijf in België  

- De leeftijd 

- De gezondheidssituatie  

- De gezins- en economische situatie  

- De sociale en culturele integratie in België  

- De banden met het herkomstland. 

Men motiveert de beslissing al volgt: 

"Wat betreft de uitzonderingsgronden zoals voorzien overeenkomstig art. 42cjuater, §4, 2°, 2°, 3° of 4° 

waardoor betrokkene het verblijfsrecht zou kunnen behouden, dient te worden vastgesteld dat 

betrokkene niet aan de cumulatieve voorwaarde voldoet uit het tweede lid, namelijk niet aantoont 

werknemer of zelfstandige te zijn in België of voor zichzelf en zijn familieleden over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om te kunnen voorkomen ten laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel 

van het Rijk. Bij gebrek aan medewerking van betrokkene werd dit niet aangetoond." 

Men stelt dat verzoekster geen medewerking verleend heeft in haar dossier, echter dient te worden 

opgemerkt dat men verzoekster ook niet in de mogelijkheid gesteld heeft om elementen aan te brengen. 

De wijkagent stelt dat hij verschillende keren is langsgegaan bij verzoekster maar dat zij nooit thuis is. 

Dit is te verklaren door het feit dat zij bijna altijd aan het werk is. Zij is een alleenstaande moeder en 

dient daarom twee jobs met elkaar te combineren. Zij werkt thans als poetshulp en    ook in het verleden 

heeft zij steeds gewerkt. Verzoekster brengt dan ook haar loonfiches en arbeidscontracten bij. 

Verzoekster heeft het verslag van de wijkagent opgevraagd om te kunnen nagaan wanneer en hoe vaak 

hij dan zou zijn langsgegaan om haar de mogelijkheid te geven haar situatie toe te lichten en aan te 

tonen dat zij wel degelijk geïntegreerd is in België. Bij lezing van het verslag van de wijkagent dient te 

worden opgemerkt dat er niet uit valt af te leiden hoe vaak hij bij verzoekster is langsgegaan en op 

welke tijdstippen dit was. Aldus is het socio-economisch onderzoek minstens gebrekkig gevoerd. 

Minstens moet worden vastgesteld dat de gemeente haar nooit het verzoek van DVZ heeft opgestuurd 

noch haar uitgenodigd om het te komen afhalen terwijl alle andere briefwisseling tussen DVZ en 

betrokkenen door de gemeente per brief wordt meegedeeld en mevrouw hiervoor door de gemeente 

wordt uitgenodigd. 

De wijkagent maakt tevens melding dat verzoekster ook schriftelijke verzoeken kreeg om zich aan te 

bieden, doch dat zij hierop niet is ingegaan. Verzoekster is formeel en stelt dat zij slechts één van deze 

uitnodigingen heeft ontvangen. Dit betreft het schrijven van 21 maart 2019 van de gemeente waarbij 

men verzoekster uitnodigde om zich aan te bieden op de dienst niet- Belgen op het stadskantoor. 

Verzoekster is op deze brief ingegaan en heeft er zich op 1 april 2019 aangeboden waarbij zij alle 

documenten bij zich had om een verlenging van haar verblijf aan te vragen. 

Daar heeft men geweigerd de documenten van verzoekster in ontvangst te nemen en heeft men 

meegedeeld dat er reeds een beslissing werd genomen in het kader van haar verblijf. Deze beslissing 

werd op dat moment aan haar betekend. 

Verzoekster heeft dus nooit de mogelijkheid gehad om haar situatie toe te lichten. Dit is absoluut 

onredelijk en schendt ongetwijfeld het redelijkheidsbeginsel. Men heeft verzoekster slechts éénmaal 

uitgenodigd bij het stadskantoor om haar dan een negatieve beslissing te betekenen. Dit is 

onaanvaardbaar en wijst op de onzorgvuldigheid waarmee het dossier van verzoekster werd behandeld. 

Men had verzoekster in de mogelijkheid moeten stellen om haar situatie toe te lichten! 

Bij een gezinshereniging en een tijdelijk verblijf in het kader daarvan kan DVZ controleren of men nog 

voldoet aan de voorwaarden, maar men mag dat niet systematisch doen. Alléén bij redelijke twijfel is dit 

toegestaan. Indien men aldus het dossier van verzoekster actualiseert op basis van haar echtscheiding, 

dan dient men haar volledige dossier te actualiseren en niet slechts gedeeltelijk. 

De verwerende partij kan gebruik maken van databanken bij het actualiseren van een dossier, men was 

er aldus van op de hoogte dat verzoekster werkte. Men wist aldus dat zij voldoende inkomen had/heeft 

om te kunnen voorzien in haar eigen onderhoud en in dat van haar kinderen en dat zij niet ten laste valt 

van het sociale bijstandsstelsel van België. 

Dat uit het geheel van elementen duidelijk blijkt dat verzoekster wel degelijk goed geïntegreerd is in 

België en kan voorzien in haar eigen onderhoud. 

Bovendien heeft zij gedurende de hele tijd gewerkt en bijgedragen aan de Belgische samenleving. 

Hierover wordt niets vermeld in de beslissing. 
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Dat dit hallucinant is en tevens het redelijkheidsbeginsel schendt. 

Verzoekster heeft nooit de gelegenheid gehad om te reageren op de uitnodigingen, die zouden 

verstuurd zijn, en was telkens niet thuis toen de wijkagent langskwam. Er kan thans niet worden 

nagekeken hoe vaak de agent langskwam en wanneer dit was, feit is dat verzoekster daar wel degelijk 

(en nog steeds) woonachtig is met haar kinderen en de wijkagent niet gezien heeft noch uitnodigingen 

heeft ontvangen. Men heeft verder ook geen moeite gedaan om na te gaan waarom verzoekster niet 

reageerde. Nochtans spreekt het voor zich dat zij er geen enkel belang bij zou hebben om niet te 

reageren en aldus is het voor de hand liggend dat zij niet bewust gekozen heeft om niet te reageren. 

Bovendien is verzoekster wel degelijk begaan met haar dossier! Zij is op elke uitnodiging ingegaan 

omdat ze uiteraard steeds alles in orde wilde brengen en haar administratie wilde op orde houden. Toen 

zij zich, op uitnodiging, hiertoe op 1 april 2019 aanbood deelde het administratief personeel haar mee 

dat zij een beslissing had gekregen tot intrekking van haar verblijf! Men had de beslissing zelfs toen nog 

niet betekend aan verzoekster hoewel ze dateerde van 21/03/2019. 

Hieruit blijkt dat verwerende partij geweigerd heeft het dossier van verzoekster grondig te onderzoeken. 

Dat verzoekster wel degelijk grote inspanningen heeft geleverd en zeer goed geïntegreerd is en dit ook 

duidelijk kan aantonen. 

Men dient rekening te houden met het geheel van elementen, aangehaald door verzoekster en ook met 

haar blijk van integratie. 

Dat uit het voorgaande dus blijkt dat de motiveringsplicht geschonden is. 

Er kan bijgevolg een flagrante onzorgvuldigheid en onwelwillendheid in hoofde van verwerende partij 

verweten worden die met geen woord rept over de effectieve economische situatie van verzoekster. 

Het is bijgevolg flagrant onzorgvuldig van verwerende partij om hier geen rekening mee te houden. 

Verzoekster verblijft reeds sinds 2014 ononderbroken in België. Dit betekent dat zij bijna vijf jaar op 

Belgisch grondgebied verblijft. Ook reeds daarvoor heeft zij in België gewoond. 

Doch, in de bestreden beslissing faalt men erin rekening te houden met al deze elementen en het 

geheel ervan. 

Bovendien merkt verzoekster ook op dat zij een meerderjarige dochter heeft die ook bij haar woont en 

dat deze geen intrekking van haar verblijf heeft gekregen. In de beslissing lezen we hierover het 

volgende: 

"Kennelijk heeft betrokkene ook nog een meerderjarige dochter die in België woonachtig is. Het 

verblijfsrecht van de meerderjarige dochter moet nog worden onderzocht. In afwachting is het redelijk te 

stellen dat moeder en dochter van elkaar gescheiden kunnen leven. De dochter is immers intussen 

meerderjarig. Er mag dus redelijkerwijze van haar verwacht worden dat ze voldoende zelfstandig s of 

kan zijn om voor zichzelf te zorgen." 

Men heeft geen rekening gehouden met het feit dat de meerderjarige dochter van verzoekster nog 

steeds studeert (voor verpleegkundige) en dat zij inwoont bij verzoekster en van haar afhankelijk is voor 

haar zorg en onderhoud. De bestreden beslissing is aldus niet redelijk en houdt geen rekening met de 

humanitaire belangen in het dossier (infra: artikel 8 EVRM). 

Dat dit dan ook onaanvaardbaar is. 

Bovendien bevestigde uw Raad reeds in zijn arrest nr. 120 763 van 17.03.2014 dat verwerende partij 

rekening dient te houden met het geheel van elementen. 

Het arrest vermeldt het volgende: "De fragmentarische beoordeling van de voorliggende documenten is 

dan ook in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.” 

Verwerende partij dient het dossier van verzoekster in zijn geheel te onderzoeken. 

Verzoekster kan op geen enkele manier afleiden of verwerende partij haar dossier grondig, individueel 

en zorgvuldig onderzocht heeft. Immers is het politioneel verslag niet volledig noch duidelijk. 

Zelfs in de veronderstelling dat verzoekster niet de nodige bewijzen voorlegt schendt men toch minstens 

het redelijkheids- en het gelijkheidsbeginsel daar men een dossier correct en volledig dient te 

onderzoeken. 

Het is onbegrijpelijk waarom verwerende partij weigert het dossier van verzoekster grondig te 

onderzoeken. 

Dat dit getuigt van een gebrekkige wil van verwerende partij waarbij men de schuld naar verzoekster 

probeert te verschuiven. 

Bovendien schendt verwerende partij flagrant het rechtszekerheidsbeginsel door het verblijf van 

verzoekster te beëindigen. 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de overheid gedane toezeggingen, uitlatingen of gewekt 

vertrouwen niet beschamen mag. 

Dat verwerende partij met al deze elementen geen rekening heeft gehouden en bijgevolg het 

zorgvuldigheidsbeginsel flagrant schendt. 

Dat de beslissing van verwerende partij onterecht genomen werd en zij eveneens de motiveringsplicht in 

de zin van de wet van 29 juli 1991 flagrant schendt. 
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Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Tevens dient, naar luid van hetzelfde artikel de motivering 'afdoende' te zijn. 

Dit betekent dat de beslissing meer dient te zijn dan een louter abstracte en vormelijke stijlformule. 

Verwerende partij stelt dat verzoekster geen elementen aanbrengt waaruit kan worden afgeleid dat zij 

zich in onze maatschappij heeft geïntegreerd. Dit is absoluut onjuist en wordt door verzoekster betwist. 

Immers beschikt zij wel over een attest van inburgering en over een bewijs dat zij heeft deelgenomen 

aan de opleiding 'Veiligheid en preventie" op 09/08/2017 bij Vokans VZW Provincie Vlaams-Brabant. 

De motivering moet pertinent en draagkrachtig zijn. Dit wil zeggen dat men een correcte weergave van 

de feiten moet geven, dit is in casu niet gebeurd. 

Het mag duidelijk zijn dat het lijkt alsof verwerende partij er enkel op gericht is om het verblijf van 

verzoekster zonder gegronde redenen te beëindigen en haar dossier niet correct te behandelen. Dat dit 

dan ook onaanvaardbaar is. 

Bij de beoordeling van de motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. 

Maar de Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (R.v.St. nr.101.624, 7 

december 2001). 

Dat de beslissing t.a.v. verzoekster, gelet op het voorgaande, de motiveringsplicht flagrant schendt 

aangezien verwerende partij op grond van de feitelijke gegevens de aanvraag van verzoekster niet 

correct heeft beoordeeld en bovendien onredelijk en op een onzorgvuldige manier tot haar besluit 

gekomen is. Bovendien heeft men zelfs geen adequaat onderzoek gevoerd naar de socio-economische 

situatie van verzoekster! 

Dat verzoekster dan ook de vernietiging vraagt van de bestreden beslissing omwille van het feit dat 

deze het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en de 

materiële motiveringsplicht schendt. 

 

c) Aangaande artikel 8 EVRM 

De bestreden beslissing heeft absoluut geen rekening gehouden met het privé - en gezinsleven van 

verzoekster! Zij was hier getrouwd doch het huwelijk is gestrand door toedoen van haar ex-partner. 

Tijdens haar huwelijk zijn de beide dochters van verzoekster ook naar België gekomen. Zij wonen thans 

nog steeds bij haar in en zijn van haar afhankelijk voor hun zorg en onderhoud. 

Wanneer verzoekster dient terug te keren naar haar land van herkomst dan is er een onevenredige 

schending van de gezinsbescherming (artikel 8 EVRM). 

Artikel 8 lid 1 EVRM waarborgt het recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven. Artikel 

8 lid 2 EVRM geeft aan dat inmenging door overheden op dit gezinsleven onder bepaalde voorwaarden 

is toegestaan. Artikel 8 EVRM is gebaseerd op artikel 12 van het UVRM. Hierin staat het volgende: 

"Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in 

zijn gezin, zijn thuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen 

een dergelijke inmenging of aantasting heeft eenieder recht op bescherming door de wet." 

Artikel 8 EVRM luidt als volgt: 

Lid 1 

Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

Lid 2 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover 

bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Gezinsleven als bedoeld in artikel 8 EVRM kan 'ipso jure' ontstaan. Dit houdt in dat het gezinsleven van 

rechtswege ontstaat. Het Hof heeft verschillende uitspraken gedaan over het van rechtswege ontstaan 

van gezinsleven. 

Voorts vereist artikel 8 lid 2 EVRM dat de inmenging noodzakelijk moet zijn in het belang van de 

democratische samenleving. Er moet dus sprake zijn van een 'pressing social need'. 

Om te bepalen of aan de voorwaarden van noodzakelijkheid wordt voldaan moet er een 

belangenafweging, tussen het algemene belang en het individuele belang van de vreemdeling, en een 

proportionaliteitstoets plaatsvinden. 

Indien men hier een belangenafweging maakt kan men tot de vaststelling komen dat de individuele 

belangen van verzoekster en haar gezin hier zwaarder doorwegen. Immers heeft zij een meerderjarige 
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dochter die in België bij haar woont en ook afhankelijk is van verzoekster voor haar zorg en onderhoud 

en het bezoldigen van haar studies. Haar oudste dochter studeert voor verpleegkundige en is totaal 

afhankelijk van verzoekster. Om haar opleiding te kunnen verderzetten is zij integraal aangewezen op 

haar moeder aangezien het de moeder is die financieel instaat voor deze opleiding. Wanneer men aldus 

de moeder wegtrekt uit deze gezinscel dat zal de meerderjarige dochter op zichzelf aangewezen zijn en 

dan zal zij haar opleiding niet kunnen verderzetten wegens een ernstig gebrek aan financiële middelen 

en aldus ook haar onderkomen. 

Bovendien volgt haar dochter een opleiding die een bijzondere meerwaarde betekent voor de Belgische 

samenleving. Zij is namelijk ingeschreven aan het Sint-Franciscusinstituut te Leuven en studeert daar 

voor verpleegkundige. Dit is een knelpuntberoep in onze samenleving! Het is dus erg onredelijk om 

verzoekster weg te trekken uit de gezinscel die zij samen vormt met haar dochter en om tevens ook 

iemand haar toekomst te hypothekeren die zich wenst te bekwamen in een knelpuntberoep. Men heeft 

met dit geheel der omstandigheden geen enkele rekening gehouden. Ook van een belangenafweging is 

in dit dossier absoluut geen sprake. Wanneer men echter een belangenafweging maakt in onderhavig 

dossier, dan kan men enkel tot het besluit komen dat de belangen van verzoekster samen met de 

belangen van haar twee dochters veel zwaarder doorwegen dan de belangen die de overheid geniet bij 

de intrekking van het verblijf van verzoekster! 

Deze dochter kreeg geen intrekking van verblijf en aldus dient men de gezinssituatie van verzoekster 

samen met haar dochter te respecteren. Het is geheel onredelijk om dit gezin uit elkaar te trekken. 

Bovendien zou dit een ernstige schending uitmaken van artikel 8 EVRM gelet op bovenstaande 

uiteenzetting! 

Er is bovendien geenszins sprake van een eventueel gevaar voor de nationale veiligheid, de openbare 

veiligheid of het economisch welzijn. Noch is er sprake van wanordelijkheden en strafbare feiten of 

vormt zij een gevaar voor de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 

anderen. Bijgevolg dient haar recht op een gezinsleven gerespecteerd te worden! 

Indien zij wordt gescheiden van haar oudste dochter, dan zal artikel 8 EVRM worden geschonden. 

Bovendien is haar dochter volledig afhankelijk van haar aangezien zij nog studeert en verzoekster 

instaat voor haar kost en inwoon. Dat men absoluut geen rekening heeft gehouden met deze elementen 

en dat men zich ook niet de moeite genomen heeft om het dossier van verzoekster grondig te 

onderzoeken (supra)!” 

 

2.2. De verzoekende partij betoogt ondermeer dat voorbijgegaan wordt door de verwerende partij aan 

de door haar gekende gegevens, met name het feit dat haar relatie met de referentiepersoon meerdere 

jaren heeft geduurd alvorens dit beëindigd werd. Zij wijst erop dat het verblijfsrecht behouden blijft indien 

de gezinscel minstens drie jaar heeft geduurd, waarvan minstens één jaar in België. Verder betoogt zij 

dat zij steeds heeft gewerkt en nog steeds werkt. Zij is van mening dat het gevoerde onderzoek volledig 

gebrekkig is en zij niet in de mogelijkheid werd gesteld alle nuttige elementen aan te brengen. Door het 

feit dat zij bijna steeds aan het werk is, is het logisch dat zij bijna nooit thuis is en niet kon aangetroffen 

worden door de wijkagent. Uit het opgevraagde verslag van de wijkagent blijkt ook niet wanneer en hoe 

vaak hij is langs geweest. De gemeente heeft haar nooit het verzoek van de dienst vreemdelingenzaken 

overgemaakt of haar uitgenodigd om het te komen afhalen terwijl alle andere briefwisseling door de 

gemeente per brief wordt meegedeeld en zij hiervoor door de gemeente wordt uitgenodigd. 

Verzoekende partij is tevens formeel waar zij stelt dat zij slechts één uitnodiging heeft gekregen van de 

wijkagent, met name het schrijven van 21 maart 2019 van de gemeente waar zij uitgenodigd werd om 

zich aan te bieden. Zij is daarop ingegaan en op dat moment werd haar de bestreden beslissing 

betekend.  

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

2.4. In casu werd de bestreden beslissing in toepassing van artikel 42quater van de vreemdelingenwet 

genomen, dat luidt als volgt: 

 

“§ 1 

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

hun recht op verblijf(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; 

(..) 
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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- 

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

met zijn land van oorsprong. 

(..) 

§ 4 

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

toepassing: 

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

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

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

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

bovendien te goeder trouw te zijn geweest; 

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

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

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

Unie is; 

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

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

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

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

in het Rijk en dit zolang het nodig is; 

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

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

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

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

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

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

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

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

gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet. 

§ 5 

De minister of zijn gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden voor 

de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan.” 

 

2.5. Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij op 25 september 2013 (datum 

registratie huwelijksakte is 2 april 2014) te Nepal in het huwelijk is getreden met de Belgische 

referentiepersoon in functie van wie zij verblijfsrecht verkreeg op 29 september 2014 (datum akkoord 

afgifte visum gezinshereniging). Op 6 november 2014 komt verzoekende partij in België aan en vervoegt 

zij haar echtgenoot. Op 29 maart 2018 wordt de echtscheidingsprocedure opgestart (zie 

echtscheidingsvonnis van de familierechtbank van Leuven van 8 oktober 2018 (stuk 8 gevoegd aan het 

verzoekschrift) en op 8 oktober 2018 is verzoekende partij uit de echt gescheiden van de Belgische 

referentiepersoon. Er blijkt aldus dat het huwelijk van verzoekende partij bij aanvang van de 

echtscheidingsprocedure ten minste drie jaar heeft geduurd, waarvan minstens één jaar in België. Ten 

einde onder de uitzonderingsgrond van artikel 42quater, §4, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet te 

vallen moet de verzoekende partij evenwel ook aantonen dat zij werknemer of zelfstandige is in België 

of voor zichzelf en haar 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. 

 

Verzoekende partij betoogt dat zij niet in de mogelijkheid werd gesteld om haar situatie toe te lichten.  

 

2.6. Op 30 april 2018 heeft de verwerende partij een schrijven gericht aan de verzoekende partij waarbij 

verwerende partij erop wijst dat een onderzoek gevoerd wordt met betrekking tot haar verblijfsrecht en 

wordt gevraagd conform artikel 42quater, §5 van de vreemdelingenwet nieuwe bewijsdocumenten over 

te maken, waarbij verwezen wordt naar het gestelde in artikel 42quater, §1, derde alinea en naar de 

uitzonderingsvoorwaarden van artikel 42quater, §4 van de vreemdelingenwet. Er wordt verzoekende 

partij op gewezen:  
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“U dient binnen de 30 dagen na kennisname van deze brief recente bewijzen voor te leggen die onze 

dienst in staat stellen bovenstaande elementen te beoordelen.”  

 

Dit schrijven werd op 30 april 2018 overgemaakt aan de burgermeester van Leuven met de vraag dit 

stuk te betekenen aan de verzoekende partij waarbij er eveneens op wordt gewezen: 

 

“Gelieve de betekening van onderstaand document aan onze dienst over te maken (fax xxxxxxxxx). 

Indien betrokkene niet ingaat op uw uitnodiging, of indien betrokkene niet binnen de gestelde termijn de 

documenten voorlegt, gelieve onze dienst daar dan eveneens van op de hoogte te stellen.” 

 

Bij mail van 9 juli 2018 laat de dienst niet-Belgen van de stad Leuven aan dienst vreemdelingenzaken 

weten dat verzoekende partij nog steeds niet gereageerd heeft op de uitnodiging voor extra informatie 

en dat er opnieuw een herinnering werd gestuurd. Verder wordt in deze mail aangegeven: “Kunnen jullie 

echter de volledige beslissing nogmaals doorsturen. Er blijkt hier bij het inscannen iets fout te zijn 

gegaan.” 

 

Bij mail van 21 februari 2019 laat de voormelde dienst weten dat zij de beslissing tevergeefs via de 

wijkagent hebben willen laten betekenen maar dat volgens het verslag van de wijkagent verzoekende 

partij nooit thuis is en niet reageert op uitnodigingen.  

 

Op 21 maart 2019 neemt de verwerende partij dan de bestreden beslissing waarbij uit het administratief 

dossier blijkt dat: “Bijlage 21 opgesteld voor A.H.T. (..) en dochter M.T. (..) wegens niet aantonen van 

voldoende bestaansmiddelen.” 

 

2.7. De Raad kan de verzoekende partij evenwel volgen waar zij stelt dat zij niet de kans heeft gekregen 

haar situatie toe te lichten. Immers ligt geen enkel objectief gegeven voor waaruit blijkt wanneer en 

hoeveel keer de wijkagent precies is langs geweest bij de verzoekende partij om haar in kennis te 

stellen van het schrijven van dienst vreemdelingenzaken. Zoals blijkt uit stuk 3 gevoegd aan het 

verzoekschrift heeft de verzoekende partij in het kader van de openbaarheid van bestuur de stad 

Leuven naar deze informatie gevraagd maar het antwoord hierop bevat deze informatie niet. Er werden 

enkel de stukken gevoegd die ter kennis van de verzoekende partij dienden gebracht te worden maar 

enige kennisgeving ontbreekt.  

 

Uit het administratief dossier blijkt bovendien dat de verwerende partij op de hoogte was van het feit dat 

verzoekende partij twee jobs combineert. Immers werd dit reeds op 5 maart 2018 via mail van de politie 

Leuven meegedeeld aan de verwerende partij. De verwerende partij kon aldus niet onwetend zijn over 

het feit dat verzoekende partij mogelijk moeilijk bereikbaar was via een gewoon langskomen van de 

wijkagent. Dit temeer nu niet duidelijk blijkt wanneer en hoeveel keer de wijkagent is langs geweest. 

Verzoekende partij kan dan ook gevolgd worden in haar betoog dat het gegeven dat de wijkagent haar 

niet kon bereiken haar niet ten kwade kan worden geduid. Verder wordt wel gesteld dat er uitnodigingen 

werden achtergelaten maar er ligt geen enkel objectief bewijs voor dat deze uitnodigingen ook werkelijk 

werden achtergelaten. Zelfs indien dergelijke uitnodiging werd achtergelaten, dan nog blijkt niet dat in 

deze uitnodiging werd uitgelegd waarvoor verzoekende partij werd uitgenodigd. Er blijkt aldus niet dat 

verzoekende partij op de hoogte was van het belang om tijdig gevolg te geven aan deze uitnodiging. Het 

enige schrijven dat verzoekende partij blijkt ontvangen te hebben is het schrijven van 21 maart 2019 van 

de dienst niet-Belgen van de stad Leuven (stuk 14 gevoegd aan het verzoekschrift) dat niet anders kan 

dan betrekking hebben op de bestreden beslissing van 21 maart 2019.  

 

De Raad volgt de verzoekende partij dan ook in haar stelling dat zij niet de kans heeft gehad haar 

persoonlijke situatie toe te lichten en dat er aldus sprake is van een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

2.8. De repliek in de nota met opmerkingen kan aan deze vaststelling geen afbreuk doen. Immers 

verwijst de verwerende partij naar het schrijven van 30 april 2018 maar verwerende partij toont 

geenszins aan dat dit schrijven de verzoekende partij heeft bereikt of nog, dat het te wijten is aan de 

houding van de verzoekende partij dat dit schrijven haar niet kon ter kennis gebracht worden. Verder 

wijst de verwerende partij op een schrijven van de dienst niet-Belgen van de stad Leuven van 7 mei 

2018 dat een uitnodiging betreft om langs te komen (stuk 1 gevoegd aan de nota). Er blijkt evenwel niet 

dat dit schrijven de verzoekende partij ook werkelijk bereikt heeft. Verder voegt de verwerende partij een 

uitnodiging van 18 juli 2018 van de wijkpolitie (stuk 2 gevoegd aan de nota) met de vraag aan 

verzoekende partij zich aan te bieden op 28 juli 2018 aangaande een dossier dat haar aanbelangt. Ook 
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hier blijkt niet dat deze uitnodiging verzoekende partij werkelijk bereikt heeft, laat staan dat, voor zover 

dit schrijven haar wel bereikt heeft, uit de bewoordingen ervan kan opgemaakt worden waarover het 

gaat en aldus niet blijkt dat verzoekende partij het belang ervan terdege kon inschatten.   

 

2.9. Een schending van de zorgvuldigheidsplicht wordt aangetoond. Het middel is in de aangegeven 

mate gegrond. Dit leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Een verder onderzoek naar 

de mogelijke gegrondheid van de overige middelonderdelen dringt zich derhalve niet op.  

 

3. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

en Migratie van 21 maart 2019 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

 

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

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


