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 nr. 247 811 van 20 januari 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. STESSENS 

Colburnlei 22 

2400 MOL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 1 april 2020 

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 februari 2020 die een 

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

verlaten (bijlage 21). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 6 april 2020 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 oktober 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 november 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

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

advocaat E. STESSENS en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker dient op 27 september 2016 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een Unieburger, als partner duurzame relatie. Op 12 april 2017 wordt verzoeker in het bezit gesteld van 

een F-kaart. Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat verzoekers partner op 22 mei 2018 het land 

heeft verlaten. Op 23 augustus 2018 wordt verzoeker uitgenodigd om zijn individuele situatie toe te 
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lichten. Op 21 februari 2020 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). Dit is de 

bestreden beslissing: 

 

“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: B. L. (…)  

Voorna(a)m(en): C. (…)  

Nationaliteit: Congo (Dem. Rep.)   

Geboortedatum: (…) Geboorteplaats: Kinshasa  

Rr: (…)  Verblijvende te: (…)   

 

Reden van de beslissing:   

 

Betrokkene bekwam het verblijfsrecht als familielid van een burger van de Unie, na een aanvraag van 

27.09.2016  in functie van zijn partner C. S. (…) ((…)). Intussen is de situatie van betrokkene totaal  

gewijzigd.   

 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat zijn partner, nl. C. S. (…) (rr.(…)) sedert  22.05.2018 het 

land heeft verlaten. Vandaar dat overeenkomstig art. 42quater, §1, 2° een einde kan gesteld  worden 

aan het verblijfsrecht van betrokkene.   

 

Om overeenkomstig dit wetsartikel een rechtmatig einde te kunnen stellen aan het verblijf van 

betrokkene werd hij  op 25.05.2018 verzocht zijn individuele situatie toe te lichten zodat kon getoetst 

worden of hij eventueel toch het  verblijfsrecht verder kon uitoefenen. Dit verzoek werd betekend op 

23.08.2018, daarop legde betrokkene  volgende documenten voor:   

- Kaart AXA Medi-assistance  

 - Arbeidsovereenkomst DAF Assen- en Cabinefabriek voor bepaalde duur 01.06.2018-30.11.2018  dd. 

30.04.2018 en bijhorende loonbrieven   

- Printscreen match Arendonk-Geel waaruit blijkt dat betrokkene deel uitmaakt van de staf van een  

voetbalploeg, hij is wellicht coach.   

De uitzonderingsgrond zoals geformuleerd in art. 42quater, §2 van de wet van 15.12.1980 waardoor het  

beëindigen van het verblijfsrecht niet mogelijk is, blijkt hier niet van toepassing. Er is immers nergens 

sprake van  kinderen waarover betrokkene de bewaring zou hebben.   

 

Wat betreft de overweging van mogelijke humanitaire elementen 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 het volgende te worden opgemerkt. Wat betreft de verblijfsduur van 

meneer B. L. (…) kunnen we vaststellen dat hij sinds 27.09.2016 legaal gevestigd is in België. Daarvoor 

verbleef hij weliswaar al eerder in  België, maar dan in illegaal verblijf. Het illegale verblijf kan niet in 

rekening worden gebracht, betrokkene kan  geen verblijfsrecht ontlenen aan illegaal verblijf. De duur 

van zijn legaal verblijf overschrijdt de vijf jaar niet, vandaar dat zijn verblijf intrekbaar is overeenkomstig 

art. 42quater, §1. Humanitair gezien is zijn legaal verblijf  ook niet buitensporig lang, waardoor het 

inhumaan zou zijn heden nog een einde te stellen aan zijn verblijf. Wat  betreft zijn leeftijd kunnen we 

vaststellen dat het om een volwassen persoon gaat. Hij is niet bijzonder jong, noch  bijzonder oud, 

vandaar dat zijn leeftijd geen bezwaar vormt voor het nemen van deze beslissing. Over zijn  

gezondheidssituatie legde betrokkene niets voor, met uitzondering van een medi-assistance kaart. We 

kunnen dus aannemen dat betrokkene over een ziekteverzekering beschikt in België. Daartoe is 

mijnheer als inwoner van  België wettelijk verplicht, dat betekent allerminst dat mijnheer ernstig ziek zou 

zijn. Zijn gezondheidssituatie vormt  dus evenmin een verhindering voor deze beslissing. Wat betreft zijn 

gezinssituatie moet vastgesteld worden dat de wettelijke samenwoonst met C. S. (…) niet werd 

verbroken. Betrokkene is en blijft dus een  familielid van een burger van die Unie. Als familielid van een 

burger van de Unie heeft hij het recht zich te vestigen bij die EU-burger in elke lidstaat naar keuze, toch 
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voor zover die EU-burger er aan de  verblijfsvoorwaarden voldoet. De partner van betrokkene heeft zich 

laten afschrijven naar Nederland. Niets sluit uit dat betrokkene zijn partner terug gaat vervoegen. Als 

familielid van een burger van de Unie heeft hij er evengoed als in België het recht op medische 

verzorging, integratie, e.d.m. heeft zich terug gevestigd in haar land van herkomst, Nederland. Wat 

betreft de sociale en culturele integratie van betrokkene, blijkt uit de bewijsstukken  dat B. L. (…) trainer 

is bij een voetbalploeg in Geel. Dit is uiteraard een positief element. Echter dit element  staat de 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht niet in de weg. Er zijn ongetwijfeld ook toffe  

voetbalploegen in Nederland, of desgevallend in een ander derde land waar betrokkene legaal kan 

binnenkomen en verblijven, waar betrokkene nieuwe contacten kan aanknopen om gelijkaardige 

sportactiviteiten te kunnen  uitbouwen. Verder wat betreft betrokkenes economische situatie blijkt uit de 

voorgelegde documenten dat betrokkene erin geslaagd is werk te vinden bij DAF Assen- en 

Cabinefabriek. Zijn voorgelegde contract was echter van bepaalde duur en liep af op 30.11.2018. 

Mogelijks is hij er heden nog aan de slag. In hoeverre die  tewerkstelling de reden is waarom hij niet 

spontaan mee is verhuisd met zijn partner naar Nederland, blijkt echter  niet uit het dossier. Ongetwijfeld 

kan alles wat hij in het kader van die tewerkstelling geleerd heeft, waaronder  mogelijks ook wat kennis 

van de Nederlandse taal, hem vooruit helpen in de toekomst. Vandaar dat ook de  tewerkstelling in 

België eerder een troef is dan een bezwaar om elders een nieuwe start te maken omdat  betrokkenes 

verblijfsrecht in België is beëindigd. De grond van de zaak blijft toch dat betrokkene verblijfsrecht  heeft 

bekomen om een gezinscel te kunnen vormen met zijn partner. Door het nemen van deze beslissing 

krijgt hij daar terug de kans toe. Tot slot wat betreft meneer B. L. (…)’s bindingen met zijn land van 

herkomst, Congo, werd niets voorgelegd. Het is echter redelijk aan te nemen dat hij nog enige affiniteit 

heeft met de plaatselijke taal/talen, sociale en culturele gebruiken in Congo gezien zijn relatief 

kortstondige verblijf in België. Bovendien is zijn relatief jonge  leeftijd een pluspunt om snel terug 

aansluiting te vinden in zijn land van origine.   

Gezien het geheel van bovenstaande opmerkingen worden het verblijfsrecht als familielid van een 

burger van de  Unie beëindigd overeenkomstig art. 42 quater, §1, 2° van de wet van 15.12.1980.“  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert twee middelen aan die verknocht zijn: 

 

“Eerste Middel  

 

Dat het eerste middel tot nietigverklaring is afgeleid uit de schending van artikel 62 van de Wet van 15 

december 1980, de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen en uit de schending van het motiveringsbeginsel; Dat artikel 2 en 3 van de 

Wet van 29 juli 1991 stelt dat elke individuele bestuurshandeling in feite en in rechte afdoende en 

uitdrukkelijk gemotiveerd moet zijn; Dat deze laatste uitdrukkelijke motiveringsplicht op straffe van 

nietigheid is voorgeschreven; Dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in haar toezicht kan nagaan 

of de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar 

besluit is kunnen komen; Doordat de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid besluit tot beëindiging 

van het verblijfsrecht, met bevel om het grondgebied te verlaten, om volgende redenen (stuk 1): (…). 

 

Dat de Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid het verblijfsrecht van 

verzoeker dan ook beëindigde nu verzoeker niet meer aan de voorwaarden zou voldoen tot verblijf in 

het Rijk en evenmin zou hebben aangetoond, conform artikel 42quater, §1, laatste lid van de 

Vreemdelingenwet, sociaal, cultureel en economisch geïntegreerd te zijn; Dat de Gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid bij schrijven dd. 23 augustus 2018 als volgt aan verzoeker 

meedeelde: 5 “Uit het administratieve dossier blijkt dat u geen gezamenlijke vestiging meer heeft met de 

referentiepersoon in functie van wie u het verblijfsrecht heeft verkregen. Om na te gaan of U 

desondanks het verblijfsrecht kan verder zetten, wordt u verzocht, in het kader van artikel 42quater § 5 

van de wet van 15.12.1980, nieuwe bewijsdocumenten over te maken betreffende uw huidige situatie. 

Deze stukken zullen ten gronde worde onderzocht en getoetst worden aan de voorwaarden van deze 

wet om na te kijken of hij het verblijfsrecht al dan niet kan verder zetten. Concreet dient u binnen de 

maand na kennisname van deze brief, recente bewijzen voor te leggen: 1. Het bewijs van uw huidige 

activiteiten of, bij gebrek daaraan, van de bestaansmiddelen waar u heden over beschikt (in eigen 

hoofde of mogelijks door toedoen van derden): - als werknemer: werkgeversattest of arbeidscontract + 

loonfiches; - als zelfstandige: recent bewijs van aansluiting bij sociale kas dienstig voor inschrijving in 

vreemdelingenregister + recent en volledig uittreksel van de kruispuntbank ter ondernemingen + bewijs 

van het effectief uitoefenen van de zelfstandige activiteit (vb. bewijs van regelmatige inkomsten uit 
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zelfstandige activiteit – bewijs van storting van bezoldiging op eigen rekening); - als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen: bewijs van voldoende bestaansmiddelen (bij tewerkstelling in buitenland 

arbeidscontract + 3 recente loonfiches / bij zelfstandige activiteit in het buitenland: recent uittreksel 

handelsregister + bewijs van inkomsten uit die zelfstandige activiteit beschikbaar voor privé uitgaven / bij 

uitkering: attest van uitbetalende instantie met duidelijke vermelding van de aard en de regelmaat van 

de uitkering) en ziektekostenverzekering. Alle mogelijke bewijzen van bestaansmiddelen mogen worden 

voorgelegd. 2. Desgevallend het bewijs dat u in een schrijnende situatie verkeert, met name het 

slachtoffer bent geweest van geweld binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap, van geweld 

binnen de familie of van geweld zoals bedoeld in art. 375,398 tot 400, 402, 403 of 405 van het 

Strafwetboek. 3. In zoverre er humanitaire elementen zijn overeenkomstig artikel 42quater §1, 3de lid 

van de wet van 15.12.1980 waarmee rekening dient te worden gehouden bij de beoordeling van het 

dossier, kunnen deze ook worden voorgelegd. Voor zover er nadien nog geen uitsluitsel werd gegeven 

vanuit onze diensten met betrekking tot dit onderzoek, dient betrokkene relevante wijzigingen van uw 

situatie door te geven aan onze diensten. Dit tot aan de eventuele ontvangst van de F+ kaart.”  

 

Dat verzoeker binnen de vooropgestelde termijn dan ook navolgende documenten toezond, welke 

overduidelijk de sociale, culturele, economische integratie van verzoeker aantonen en welke weergeven 

dat verzoeker over voldoende bestaansmiddelen beschikt, inzoverre dat er dan ook op geen enkel 

ogenblik om enige tussenkomst werd en zou worden verzocht:  

- Kaart AXA Medi-Assistance;  

- Arbeidsovereenkomst DAF Assen  

– en Cabinefabriek voor bepaalde duur 01.06.2018 – 30.11.2018 dd. 30.04.2018 en bijbehorende 

loonbrieven;  

- Printscreen match Arendonk-Geel waaruit blijkt dat betrokkene deel uitmaakt van de staf van een 

voetbalploeg, hij is wellicht coach;  

Dat verzoeker alsdan gedurende maanden niets meer mocht vernemen van de Gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid en er inderdaad slechts bijna 2 jaar later, met name op 21 

februari 2020 beslissing werd getroffen dat het verblijfsrecht alsnog werd ingetrokken;  

 

Dat verzoeker er dan ook na het indienen van de vereiste bewijsstukken terecht vanuit ging dat deze als 

voldoende werden geachte, nu hij niets meer mocht vernemen, temeer nu verzoeker aantoont sedert 25 

juni 2014 in België te verblijven, tezamen met diens partner, Mevrouw S. C. (…), met wie hij ook in 

Nederland reeds enkele jaren samenwoonde; Dat goedkeuring van de procedure in gezinshereniging op 

basis van duurzame relatie inderdaad aantoont dat verzoeker op het ogenblik van het verkrijgen van 

diens F-kaart, op 27 september 2016, reeds meer dan 2 jaar een relatie onderhield met Mevrouw S. 

(…); Dat de voorgelegde stukken tevens bevestigen dat verzoeker en Mevrouw S. (…) op hetzelfde 

adres woonachtig waren sedert 25 juni 2014, hetgeen overigens één van de voorwaarden tot het 

afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoonst uitmaakt; Dat de wettelijke samenwoonst 

tussen verzoeker en Mevrouw S. (…) niet alleen meer dan 3 jaar geleden werd aangegaan en tot op 

heden nog niet werd beëindigd, doch verzoeker en diens partner tevens meer dan 3 jaar hebben 

samengewoond in België, met name minstens sedert 25 juni 2014, inzoverre dat de Gemachtigde van 

de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid dan ook ten onrechte het verblijfsrecht van verzoeker 

beëindigde;  

Dat immers:  

“Wanneer er een einde komt aan de relatie met de Belg door echtscheiding, nietigverklaring van het 

huwelijk of beëindiging van het partnerschap, of er is geen gezamenlijke vestiging meer met de Belg die 

men begeleid of vervoegd heeft, verliest het gezinslid zijn verblijfsrecht niet in de volgende gevallen: het 

huwelijk, partnerschap of de gezamenlijke vestiging heeft, 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 geduurd, waarvan minstens één jaar in 

België”  

 

Dat daarnaast zelfs volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie het beëindigen van de gezinscel, 

indien de wettelijke samenwoonst nog niet werd beëindigd, zoals in casu, geen reden kan vormen om 

een einde te maken aan het verblijfsrecht (HvJ 8 november 2012, C- 40/11, Iida, punt 58 en HvJ 13 

februari 1985, 267/83, Diatta, punten 20-22). Het Grondwettelijk Hof bevestigde dit in zijn arrest nr. 

121/2013 van 26 september 2013 (zie overweging B.36.8). Dat verzoeker verder eveneens aantoont, 

door de voormelde bijgebrachte stukken, sociaal, economisch en cultureel geïntegreerd te zijn; Dat 

verzoeker immers vanaf het ogenblik dat hij aan de slag kon, tewerkstelling heeft aangevat en steeds 

over voldoende bestaansmiddelen beschikte, zoals blijkt uit de neergelegde arbeidsovereenkomsten en 

loonfiches; Dat verzoeker daarnaast Nederlandse lessen volgde, evenals inburgeringcursus, zijn 
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Belgisch rijbewijs behaalde, aansluiting verkreeg bij de mutualiteit, bankrekening opende en 

abonnementen afsloot; Dat verzoeker tevens een grote vriendenkring opbouwde en gelet op diens 

Congolese afkomst, zowel de Franse als de Nederlandse taal machtig is; Dat verzoeker dan ook wel 

degelijk aantoont sociaal, cultureel en economisch geïntegreerd te zijn; Dat het tevens om humanitaire 

redenen volslagen onredelijk is om het verblijfsrecht van verzoeker in te trekken; Dat verzoeker immers 

reeds nagenoeg 4 jaar legaal in het land verblijft en alhier steeds is tewerkgesteld en ook heden nog 

voor dezelfde werkgever; Dat verzoeker zich bovendien de terechte vraag stelt welke stukken de 

Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid dan wel zou wensen te bekomen? 

Dat de Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid het artikel 42quater, §1, 4° 

van de Vreemdelingenwet inderdaad volledig uitholt;  Dat er in de optiek van de Gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid immers niemand nog een integratie zal kunnen aantonen 

en het betreffende artikel in de praktijk nog weinig betekenis zal overhouden, meer nog er een 

voorwaarde, met name bijzondere integratie, wordt toegevoegd; Dat de Gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid er zich derhalve slechts toe beperkt te verwijzen naar 

stereotiepe formuleringen en de integratie van verzoeker onvoldoende heeft onderzocht; Dat het dan 

ook, rekening houdende met de verregaande integratie van verzoeker mensonwaardig is om hem uit te 

wijzen, temeer nu verzoeker, gelet op diens langdurig verblijf in België, in Congo niet meer over een 

sociaal vangnet beschikt, waarop hij zich kan beroepen; Dat intrekking van diens verblijfsvergunning ten 

overvloede, dan ook tegen alle redelijkheid zou ingaan, nu verzoeker zich zondermeer Belg voelt en 

zich zo ook gedraagt; Dat de Gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid dan ook 

bij het nemen van diens beslissing niet is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, deze niet correct 

heeft beoordeeld en derhalve een onredelijke beslissing heeft getroffen; Dat de bestreden beslissingen 

niet of althans onvoldoende met redenen zijn omkleed en niet in alle redelijkheid werd genomen; Dat 

aldus een substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven wetgeving ernstig werd geschonden 

en de nietigverklaring van de bestreden beslissing verantwoorden;”  

 

En 

 

“Tweede middel  

Dat het Tweede Middel is afgeleid uit de schending van het evenredigheidsbeginsel; Dat de voor de 

belanghebbende nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de 

met het besluit te dienen doelen; Dat huidige beslissing niet in evenredigheid staat met de nadelen die 

verzoeker uit deze beslissing ondervindt; Dat verzoeker geen enkele band meer heeft met Congo, terwijl 

de band met België, waar hij reeds geruime tijd verblijft, waarvan hij de taal spreekt en waar hij een 

grote vriendenkring heeft opgebouwd, enorm is;” 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 

de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583; RvS 11 december 2015, nr. 233.222).  

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, namelijk artikel 42quater, §1, 

2°  van de Vreemdelingenwet. Ook de feitelijke overwegingen worden weergegeven. Zo wordt er in de 

bestreden beslissing gemotiveerd dat een einde wordt gesteld aan verzoekers verblijf omdat zijn partner 

het land heeft verlaten op 22 mei 2018. Daarnaast heeft verweerder een onderzoek gevoerd in 

toepassing van 42quater, §1, laatste lid van de Vreemdelingenwet dat stelt dat de minister of zijn 

gemachtigde bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf rekening houdt met de duur van 

het verblijf van de verzoeker 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. Bijgevolg werden zowel de feitelijke als juridische overwegingen die hebben geleid tot de 

bestreden beslissing op afdoende manier geduid, zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen 
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en heeft kunnen nagaan of het zin heeft deze beslissing aan te vechten met beroepsmiddelen waarover 

hij in rechte beschikt. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent. 

Derhalve is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan en kan naar het 

oordeel van verweerder een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen niet worden aangenomen. 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

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

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

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

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, 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 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). 

 

Het onderzoek naar het redelijkheidsbeginsel gebeurt in het licht van de toepasselijke wetsbepaling, nl. 

artikel 42quater van de Vreemdelingenwet, waarvan verzoeker eveneens de schending aanvoert. 

 

Artikel 42quater, §1, 2° van de Vreemdelingenwet waarop de bestreden beslissing steunt luidt als volgt: 

 

“§ 1. In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde binnen vijf jaar na de 

erkenning van hun recht op verblijf een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden 

van een burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die verblijven in de hoedanigheid 

van familielid van de burger van de Unie : 

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

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing, die steun vinden in het administratief dossier, blijkt dat de 

voormalige partner van verzoeker het Rijk verlaten heeft sedert 22 mei 2018. Dit motief wordt niet 

betwist door verzoeker.  

 

Verzoeker betoogt dat de bestreden beslissing niet binnen een redelijke termijn werd genomen. Uit het 

administratief dossier blijkt dat verzoekers partner op 22 mei 2018 het land heeft verlaten. Op 23 

augustus 2018 wordt verzoeker uitgenodigd om zijn individuele situatie toe te lichten in het kader van de 

beoordeling van het behoud van het verblijfsrecht. Het loutere feit dat door de gemachtigde vervolgens 

niet binnen enkele maanden werd besloten tot de beëindiging van verblijf, kan niet worden beschouwd 

als een gebrek aan zorgvuldigheid van de gemachtigde. Er kan niet worden ingezien welk belang 

verzoeker heeft bij zijn kritiek dat de gemachtigde sneller tot de beëindiging van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden (bijlage 21) had moeten besluiten. Bovendien had verzoeker ondertussen de 

tijd om alle relevante stukken en elementen op nuttige wijze ter kennis te brengen. De opgeworpen 

schending van de redelijke termijn kan in dit geval niet tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing leiden.  

 

Voorts heeft de kritiek betrekking op het feit dat de uitzonderingsgrond van artikel 42quater, §4, 1° van 

de Vreemdelingenwet niet werd toegepast. Deze kritiek mist juridische grondslag. Artikel 42quater, §4 

van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “§ 4. Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, 

eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van toepassing.” Uit voormelde bepaling blijkt dat de in §4 voorziene 

uitzonderingsgronden uitsluitend van toepassing zijn op het in artikel 42quater, §1, 4° van de 

Vreemdelingenwet bedoelde geval. Terwijl de bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 

42quater, §1, 2° van de Vreemdelingenwet, met name omdat de partner van verzoeker het grondgebied 
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van het Rijk verlaten heeft, wat verzoeker niet betwist. Verzoeker gaat voorbij aan het feit dat de door 

hem aangehaalde uitzonderingscategorie van artikel 42quater, §4, 1° van de Vreemdelingenwet niet kan 

worden toegepast op zijn situatie. Het betoog van verzoeker met betrekking tot de toepassing van artikel 

42quater, §4, 1° van de Vreemdelingenwet (de samenwoonst gedurende meer dan drie jaar) is niet 

dienstig. 

 

Verzoeker heeft tot slot nog kritiek op de beoordeling van zijn sociale, culturele en economische 

integratie in het Rijk. Hij meent dat hij wel degelijk heeft aangetoond geïntegreerd te zijn in het Rijk. 

 

Verzoeker heeft volgende stukken bijgebracht: een kaart AXA medi-assistance, een 

arbeidsovereenkomst DAF Assen- en Cabinefabriek van 30 april 2018 voor bepaalde duur van 1 juni 

2018 tot 30 november 2018 en bijhorende loonbrieven en een printscreen van de match Arendonk-Geel 

waaruit blijkt dat verzoeker deel uitmaakt van de staf van een  voetbalploeg, wellicht als coach.   

 

Met betrekking tot de medi-assistance kaart wordt in de bestreden beslissing gesteld:  “We kunnen dus 

aannemen dat betrokkene over een ziekteverzekering beschikt in België. Daartoe is mijnheer als 

inwoner van  België wettelijk verplicht, dat betekent allerminst dat mijnheer ernstig ziek zou zijn. Zijn 

gezondheidssituatie vormt  dus evenmin een verhindering voor deze beslissing”. Met betrekking tot de 

arbeidsovereenkomst wordt in de bestreden beslissing gesteld: “Verder wat betreft betrokkenes 

economische situatie blijkt uit de voorgelegde documenten dat betrokkene erin geslaagd is werk te 

vinden bij DAF Assen- en Cabinefabriek. Zijn voorgelegde contract was echter van bepaalde duur en 

liep af op 30.11.2018. Mogelijks is hij er heden nog aan de slag. In hoeverre die  tewerkstelling de reden 

is waarom hij niet spontaan mee is verhuisd met zijn partner naar Nederland, blijkt echter  niet uit het 

dossier. Ongetwijfeld kan alles wat hij in het kader van die tewerkstelling geleerd heeft, waaronder  

mogelijks ook wat kennis van de Nederlandse taal, hem vooruit helpen in de toekomst. Vandaar dat ook 

de  tewerkstelling in België eerder een troef is dan een bezwaar om elders een nieuwe start te maken 

omdat  betrokkenes verblijfsrecht in België is beëindigd.” Aangaande de betrokkenheid bij een 

voetbalploeg stelt de nestreden beslissing: “Wat betreft de sociale en culturele integratie van 

betrokkene, blijkt uit de bewijsstukken dat B. L. (…) trainer is bij een voetbalploeg in Geel. Dit is 

uiteraard een positief element. Echter dit element  staat de beslissing tot beëindiging van het 

verblijfsrecht niet in de weg. Er zijn ongetwijfeld ook toffe  voetbalploegen in Nederland, of desgevallend 

in een ander derde land waar betrokkene legaal kan binnenkomen en verblijven, waar betrokkene 

nieuwe contacten kan aanknopen om gelijkaardige sportactiviteiten te kunnen  uitbouwen.” 

 

Voorts wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd aangaande volgende elementen: met het illegaal 

verblijf in het Rijk kan geen rekening worden gehouden, de duur van het legaal verblijf overschrijdt de 5 

jaar niet, vanuit humanitair oogpunt is het niet inhumaan om een legaal verblijf van minder dan 5 jaar te 

beëindigen, de leeftijd van verzoeker vormt geen bezwaar voor het nemen van de beslissing, de 

gezondheidssituatie van verzoeker vormt evenmin een verhindering voor de bestreden beslissing,  de 

partner van verzoeker heeft zich laten afschrijven naar Nederland, betreffende de resterende banden 

met het land van herkomst werd geen enkel stavingstuk voorgelegd, het is redelijk aan te nemen dat 

verzoeker nog enige affiniteit heeft met het land van herkomst (plaatselijke taal, sociale en culturele 

gebruiken, …) en de relatief jonge leeftijd is een pluspunt om desgevallend opnieuw aansluiting te 

vinden in Congo. 

 

Uit voormelde overwegingen blijkt dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met de door verzoeker 

aangehaalde elementen van integratie. De gemachtigde besluit derhalve niet op kennelijk onredelijke 

wijze tot de beëindiging van verblijf.  

 

Het enkele feit dat verzoeker een andere mening is toegedaan dan de gemachtigde volstaat niet om 

afbreuk te doen aan de deugdelijkheid van de motieven. Waar verzoeker betoogt dat het na nagenoeg 4 

jaar legaal verblijf in het Rijk om humanitaire redenen onredelijk is om het verblijfsrecht te beëindigen, 

beperkt hij zich tot het hebben een ander standpunt dan de gemachtigde, zonder aannemelijk te maken 

om welke reden de overwegingen van de gemachtigde kennelijk onredelijk zouden zijn. 

 

Met zijn uiteenzetting maakt verzoeker niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze. Verzoeker 

maakt met zijn betoog niet aannemelijk dat de gemachtigde bepaalde elementen niet of niet voldoende 

zou hebben onderzocht. Een schending van de materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 
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Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan 

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu 

niet het geval is. Mede gelet op de bespreking van het eerste middel, blijkt dat verzoeker met zijn betoog 

geen schending van het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel aannemelijk maakt. Uit de 

overwegingen van de bestreden beslissing blijkt om welke redenen de gemachtigde van oordeel is dat 

noch de duur van het verblijf, noch de gezondheidssituatie of de leeftijd van verzoeker, noch zijn 

integratie in het Rijk verhinderen dat wordt besloten tot de beëindiging van het recht op verblijf van meer 

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

 

De twee middelen zijn ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig januari tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN     M. MILOJKOWIC 

 

 

 

 

 

 

  

 


