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 nr. 248 177 van 26 januari 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. CALLEBAUT 

Binnenstraat 39 

9300 AALST 

  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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 10 november 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 19 augustus 2020 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 11 december 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 januari 

2021. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. STYNEN, die loco advocaat J. CALLEBAUT verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat B. HEIRMAN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 19 augustus 2020 wordt beslist een einde te stellen aan het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden van verzoekende partij. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 
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“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 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: D. (..)  

Voorna(a)m(en): T. S. (..)  

Nationaliteit: Guinee  

Geboortedatum: (..)  

Geboorteplaats: Conakry  

Identificatienummer in het Rijksregister: xxxxxxxxxx 

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

Reden van de beslissing:  

Artikel 42quater §1van de wet van 15.12.1980 “2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd 

hebben, vertrekt uit het Rijk.”  

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

23.11.2016 in functie van zijn wettelijk samenwonende partner B., H. (..) (RR: xxxxxxx), van 

Nederlandse nationaliteit. Intussen is de situatie van betrokkene totaal gewijzigd. Immers, 

overeenkomstig de gegevens van het rijksregister hebben de referentiepersoon en hun 

gemeenschappelijk kinderen D. A. (..) (RR: xxxxxxxx) en D., A. (..) (RR: xxxxxxx) van Nederlandse 

nationaliteit het Rijk verlaten. Immers, ze zijn sinds 13.01.2020 afgevoerd van ambtswege. Het voorstel 

dateert reeds van 17.09.2019.  

Overeenkomstig artikel 39 §7 is het bijgevolg redelijk te veronderstellen dat mevr. B. (..) en de kinderen 

het land hebben verlaten. Betrokkene heeft bovendien ook niets voorgelegd waaruit het tegendeel zou 

kunnen blijken.  

Overeenkomstig artikel 42quater, §1, 2° van de wet van 15.12.1980 kan daarom het verblijfsrecht van 

betrokkene beëindigd worden.  

Om overeenkomstig artikel 42quater, §1, 2° van de wet van 15.12.1980 een rechtmatig einde te kunnen 

stellen aan het verblijf van betrokkene werd hij op 09.03.2020 verzocht zijn 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. De brief werd aan betrokkene betekend 

op 11.03.2020.  

Betrokkene liet tot op heden, ruim 5 maanden na betekening van de brief, na om bewijsstukken voor te 

leggen in het kader van het onderzoek. De afweging zal bijgevolg gemaakt worden op basis van de voor 

DVZ beschikbare gegevens.  

Wat betreft de humanitaire situatie van betrokkene dient vooreerst opgemerkt te worden dat betrokkene 

wel degelijk een familielid van een burger van de Unie is gelet zijn wettelijk samenwonende partner en 

hun gezamenlijke kinderen de Nederlandse nationaliteit dragen. Dit wil zeggen dat betrokkene zich in 

elke lidstaat naar keuze kunnen vestigen, medische verzorging moeten kunnen krijgen, de kans moet 

krijgen zich te integreren en aan de slag te gaan, een gezinsleven te hebben, enz., toch voor zover hij 

vergezeld is van zijn EUpartner/- kinderen en desbetreffende EU-burger aldaar aan de voorwaarden 

voldoet om legaal te verblijven. Wanneer we de duur van het verblijf in België van betrokkene 

beoordelen (B19ter dd. 23.11.2016), kunnen we stellen dat dit relatief kort is in vergelijking met de duur 

van het verblijf in zijn land van herkomst of oorsprong. Vervolgens kunnen we er ook van uitgaan – en 

behoudens bewijs van het tegendeel – dat betrokkene nog voldoende banden heeft met zijn land van 

herkomst, om aldaar zijn leven verder uit te bouwen. Wat het gezinsleven betreft moet worden 

vastgesteld dat de kinderen, D. A. (..) (RR: xxxxxxxx) en A. (..) (RR: xxxxxxxx) sinds enige tijd zijn 

ambtshalve zijn geschrapt, samen met de moeder. Alles wijst er dus op dat zij heden niet meer in België 

gevestigd zijn. Wat betreft het omgangsrecht/overeenkomst tussen de ouders/gerechtelijke beslissing 

met betrekking tot de minderjarige kinderen werd niks voorgelegd. Nergens uit het dossier blijkt aldus 

dat betrokkene bezoekrecht zou hebben voor of nog contacten zou onderhouden met zijn kinderen, 

noch dat dit in België zou moeten plaatsvinden.  

Bijkomend zijn er ook geen aanwijzingen in het dossier dat de gezondheidstoestand en de leeftijd van 

betrokkene van die aard zijn dat ze het beëindigen van het verblijfsrecht in de weg zouden kunnen 

staan.  

Tot slot kan uit het administratieve dossier ook niet blijken dat de economische situatie, en de sociale en 

culturele integratie van betrokkene een hinderpaal zouden kunnen vormen voor het nemen van huidige 

beslissing. Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene heden tewerkgesteld zou zijn, nocht toont hij 

aan over voldoende bestaansmiddelen te beschikken om te kunnen voorkomen ten laste te vallen van 
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het sociale bijstandstelsel van het Rijk. Volgens gegevens uit administratieve dossier heeft heeft 

betrokkene sinds januari 2020 niet meer gewerkt. Waar hij heden eventueel op terug kan vallen is niet 

duidelijk. Betrokkene heeft immers tot op heden nog steeds geen stukken voorgelegd.  

Verder blijkt ook dat betrokkene in het verleden, en sinds begin dit jaar opnieuw in een residentieel 

opvangtehuis van het CAW in Aalst, waar hij bijgestaan wordt door begeleiders. Daarnaast heeft hij ook 

van andere instanties zoals het OCMW en het Vlaams Woningfonds, administratieve en/of financiële 

steun genoten. Uit voorgaande elementen blijkt aldus dat betrokkene reeds langdurig en intenstief 

ondersteund en begeleid wordt om zijn levenssituatie op orde te krijgen. Ongetwijfeld kan hij met de 

vaardigheden en kennis die hij 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. Betrokkene is in het verleden wel geregeld tewerkgesteld geweest.  

Bij gebrek aan contra-indicaties dient geconcludeerd te worden dat de leeftijd en gezondheid van 

betrokkene toelaten dat hij ook in het land van herkomst kan worden tewerkgesteld. Betrokkene is 

immers op economisch actieve leeftijd en kan zijn opgedane werkervaringen, en de wil om te werken 

aanwenden in het land van herkomst/origine om aldaar aan de slag te gaan. Bijgevolg wordt het recht 

op verblijf van betrokkene beëindigd. De F-kaart dient gesupprimeerd te worden.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekende partij heeft ervoor geopteerd een synthesememorie in te dienen. Conform artikel 39/81, 

zevende lid van de vreemdelingenwet “doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie 

behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft en zonder afbreuk te 

doen aan artikel 39/60”. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekende partij betoogt als volgt in de synthesememorie: 

 

 “Uit het feitenrelaas van verzoeker, uitgebreid beschreven in het annulatieverzoek, blijken de volgende 

zaken: 

Er is een Belgisch vonnis dat verzoeker exclusief ouderlijk gezag geeft over zijn 2 kinderen met 

Nederlandse nationaliteit. 

Het partnerschap van verzoeker met zijn partner van Nederlandse nationaliteit heeft minstens 3 jaar 

geduurd, in België. 

- Verzoeker heeft een aanhoudende inzet om zich te integreren in België. Hij wil in de nabije toekomst 

ook zijn kinderen terug verwelkomen in België. 

- Verzoeker heeft altijd gewerkt in België, en is hij buiten zijn wil om zijn werk verloren in januari 2020 

omdat men hem zijn F-kaart had afgenomen. Hij heeft tot op heden werkloosheidsuitkering ontvangen. 

Hij heeft intussen ook al verschillende werkaanbiedingen moeten weigeren door het intrekken van zijn 

F-kaart. 

DVZ heeft uit gebrek aan juiste feiten die hierboven worden opgesomd een kennelijk onredelijk besluit 

genomen, tot beëindiging van het recht op verblijf van verzoeker. 

 

(..)Antwoord op de nota met opmerkingen van Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 18 november 2020. 

Verweerder motiveert in haar nota als volgt: "Verzoeker werd verzocht om zijn individuele situatie toe te 

lichten zodat rekening kon gehouden worden met zijn humanitaire situatie overeenkomstig artikel 

42quater, §1, derde lid Vreemdelingenwet. Verzoeker ging hier niet op in, waarop de gemachtigde de 

wettelijk voorziende afweging opmaakte op basis van de beschikbare gegevens en besloot tot de 

beëindiging van het verblijfsrecht van verzoeker overeenkomstig artikel 42quater §1, 2°. (...) De 

regelmatigheid van een administratieve beslissing dient echter 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 (Rvs 23 september 2002, nr. 110.548). Verzoeker had de gelegenheid om het 

vonnis, dat dateert van 2 januari 2020 voor te leggen aan verweerder toen hij per brief dd. 9 maart 2020, 

hem betekend op 11 maart 2020, werd verzocht op alle documenten die nuttig kunnen zijn over te 

maken, maar hij heeft dat nagelaten. Dit stuk kan niet dienstig worden aangebracht in onderhavige 

procedure. Verder haalt verzoeker aan dat in de bestreden beslissing wordt gesteld dat er geen 

informatie beschikbaar is over zijn bestaansmiddelen, terwijl hij werkloosheidsuitkeringen ontvangt. Ook 

wat dit punt betreft merkt verweerder op dat verzoeker de kans had om deze informatie over te maken 

voordat de bestreden beslissing genomen werd en dat de regelmatigheid van een administratieve 

beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het 
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nemen van zijn beslissing kon beschikken. Dit geldt ook voor wat betreft de aangehaalde aanhoudende 

inzet van verzoeker om zich te integreren in België en zijn inspanningen om opnieuw werk te vinden (...) 

Gelet op het voorgaande heeft verweerder geen "uit gebrek aan juiste feiten kennelijk onredelijk besluit" 

genomen, zoals verzoeker besluit. De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier 

zoals het op dat moment voorlag en is in overeenstemming met de wet. " Als de minister of DVZ 

overweegt een verblijfsrecht van meer dan drie maanden te beëindigen of in te trekken (en er geen 

uitzondering op het hoorrecht is), moet DVZ de betrokken vreemdeling of Unieburger hiervan schriftelijk 

op de hoogte stellen. De vreemdeling of Unieburger krijgt dan in principe 15 dagen tijd vanaf de 

ontvangst van de brief van de minister of DVZ om relevante elementen schriftelijk over te maken die het 

nemen van de beslissing kunnen verhinderen of beïnvloeden. DVZ of de minister kan de termijn, 

rekening houdend met de omstandigheden eigen aan het geval, inkorten of verlengen, indien dat nuttig 

of noodzakelijk blijkt te zijn voor het nemen van een beslissing. Dat is de wettelijke regeling van het 

'hoorrecht'. In de brief van Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 9 maart 2020 waar verweerder naar 

verwijst, schrijft men inderdaad dat het concluant vrij staat om alle documenten die nuttig kunnen zijn 

voor zijn dossier over te maken (stuk 5 stukkenbundel). Met geen woord wordt in de brief gerept over de 

tijd die hij daarvoor heeft. Er wordt geen deadline vermeld. Verzoeker kon op dat moment onmogelijk 

weten hoever men stond in de procedure, laat staan wanneer men van hem verwachtte dat hij deze 

stukken binnenbracht. Wel integendeel: de brief is behoorlijk verwarrend. De eerste paragraaf van de 

brief stelt dat betrokkene opnieuw in het bezit wordt gesteld van zijn F-kaart met geldigheidsduur tot mei 

2022. Verzoeker kon niet weten dat het overmaken van de nuttige stukken dringend was. Hij was 

wellicht overtuigd dat hij op zijn twee oren kon slapen tot mei 2022. Indien deze stukken binnen een 

bepaalde termijn moesten binnengebracht worden moest men dit verduidelijken in de brief. Bij correcte 

lezing van de brief heeft verzoeker namelijk voor onbepaalde duur de tijd om eventuele documenten 

binnen te brengen. Dat, zoals verweerder schrijft, verzoeker "de kans had om deze informatie over te 

maken voordat de bestreden beslissing genomen werd" is dus onjuist. Verzoeker kon niet weten 

wanneer de bestreden beslissing zou genomen worden, en kreeg geen deadline om de informatie over 

te maken. Verzoeker heeft dus geen gebruik kunnen maken van zijn hoorrecht en heeft alle informatie 

uit het feitenrelaas niet kunnen aanbrengen. De elementen welke door DVZ werden aangehaald 

volstaan dus niet om tot de bestreden beslissing te komen.”  

 

3.2. De Raad stelt samen met de verwerende partij vast dat verzoekende partij in wezen met haar 

uiteenzetting de schending van de materiële motiveringsplicht aanhaalt.  

 

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

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

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

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

niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

3.4. De schending van de aangehaalde materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van 

artikel 42quater van de vreemdelingenwet op grond waarvan de bestreden beslissing werd getroffen en 

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 een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden van een burger 

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

de burger van de Unie: 

1° er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij begeleid of 

vervoegd hebben; 

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

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

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

geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer 

5° de familieleden van een burger van de Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° of 3°, vormen 

een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk; 

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

overeenkomstig artikel 44 in. 

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

Unie een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk vormen, wordt rekening 
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gehouden met het al dan niet tijdelijke karakter van hun moeilijkheden, de duur van hun verblijf in het 

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

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. 

§ 2 

De in § 1, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen zijn niet van toepassing op kinderen van de burger van 

de Unie die in het Rijk verblijven en aan een onderwijsinstelling zijn ingeschreven alsmede op de ouder 

die de bewaring heeft van de kinderen, dit tot hun studie voltooid is. 

§ 3 

Het in § 1, eerste lid, 3°, bedoelde geval is niet van toepassing op de familieleden die ten minste één 

jaar in het Rijk verbleven hebben in de hoedanigheid van een familielid van de burger van de Unie, en 

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

familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen zoals 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 te beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, of lid te zijn van 

een in het Rijk gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet. 

§ 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.” 

 

3.5. De Raad wijst er vooreerst op dat verzoekende partij niet betwist dat de Unieburger in functie van 

wie zij het verblijfsrecht heeft gekregen, niet meer in het Rijk verblijft. Conform artikel 42quater, §1, 2° 

kon de verwerende partij aldus het verblijf van verzoekende partij beëindigen nu verzoekende partij nog 

geen vijf jaar gerechtigd was op verblijf. De uitzondering hierop betreft evenwel het geval beschreven in 

§2 van voormeld artikel: “ De in § 1, eerste lid, 2° en 3°, bedoelde gevallen zijn niet van toepassing op 

kinderen van de burger van de Unie die in het Rijk verblijven en aan een onderwijsinstelling zijn 

ingeschreven alsmede op de ouder die de bewaring heeft van de kinderen, dit tot hun studie voltooid is.” 

 

3.6. Verzoekende partij betoogt in essentie dat zij een vonnis heeft van de familie- en jeugdrechtbank 

van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde van 2 januari 2020 

waaruit blijkt dat haar het exclusief ouderlijk gezag werd toegewezen inzake haar minderjarige tweeling, 

°2017, en dat de kinderen hun hoofdverblijfplaats en domicilieadres dienen te hebben bij verzoekende 

partij.  
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3.7. De Raad stelt vast dat verzoekende partij bij haar verzoekschrift het vonnis heeft gevoegd waaruit 

inderdaad blijkt dat zij het exclusieve ouderlijk gezag heeft toegewezen gekregen en dat de kinderen 

hun hoofdverblijfplaats bij haar moeten hebben. De Raad stelt vast dat de verwerende partij met dit 

gegeven geen rekening heeft gehouden en dus niet blijkt dat zij – op grond van deze informatie – tot 

een correcte beoordeling is gekomen inzake de toepassing van artikel 42quater, §1, eerste lid, 2° juncto 

§2 van voormelde bepaling.  

 

3.8. De verwerende partij brengt hiertegen in dat verzoekende partij verzocht werd haar individuele 

situatie toe te lichten overeenkomstig artikel 42quater, §1, derde lid van de vreemdelingenwet. 

Aangezien verzoekende partij niet op deze uitnodiging inging heeft de verwerende partij de voorziene 

afweging gemaakt op grond van de door haar gekende gegevens. Zij stelt dat verzoekende partij wel 

degelijk de gelegenheid had om het vonnis van 2 januari 2020 voor te leggen toen zij per brief van 9 

maart 2020, betekend op 11 maart 2020 werd verzocht om alle nuttige documenten over te maken. Zij 

heeft dit echter nagelaten. Gelet hierop kan de Raad ook geen rekening houden met het thans 

voorgelegde vonnis. 

 

3.9. De Raad stelt vast dat het bestuur op 9 maart 2020 via de stadsdienst volgend schrijven heeft 

gericht aan de verzoekende partij: 

 

“Hierbij wil ik u meedelen dat betrokkene, na positieve woonstcontrole, opnieuw mag ingeschreven 

worden in het vreemdelingenregister. Betrokkene heeft afdoende bewezen niet langer weg te zijn 

geweest dan de bij de wet toegestane termijn. 

Betrokkene dient opnieuw in het bezit gesteld te worden van een F-kaart voor dezelfde geldigheidsduur 

als de voorgaande F-kaart, namelijk tot 23.05.2022 en behoudt daarmee inschrijving in het 

vreemdelingenregister. 

 

In het kader van het onderzoek naar betrokkenes dossier over de eventuele beëindiging van het 

verblijfsrecht en overeenkomstig artikel 42quater, §5 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen dat het volgende 

bepaalt: “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.”, staat het betrokkene vrij om alle documenten die nuttig 

kunnen zijn voor zijn dossier over te maken aan DVZ via uw gemeentebestuur.” 

 

3.10. In antwoord op het verweer van de verwerende partij argumenteert de verzoekende partij in de 

synthesememorie dat de brief behoorlijk verwarrend is omdat vooreerst wordt gesteld dat zij opnieuw in 

bezit wordt gesteld van haar F-kaart geldig tot mei 2022. Zij kreeg bovendien geen termijn waarbinnen 

zij stukken moest binnen brengen zodat zij er van uit is gegaan dat zij tot mei 2022 de tijd had.  

 

3.11. De Raad kan de verzoekende partij geheel volgen waar zij stelt dat de brief van 9 maart 2020 zeer 

onduidelijk is. Zo wordt inderdaad eerst de F-kaart opnieuw afgegeven aan verzoekende partij, geldig tot 

23 mei 2022, omdat zij ten onrechte was afgevoerd van ambtswege, om nadien zeer summier te stellen 

dat een onderzoek inzake de mogelijke beëindiging van haar verblijfsrecht gevoerd wordt zonder 

evenwel te verduidelijken aan de verzoekende partij op welke grond men een beëindiging van het 

verblijfsrecht overweegt. Er wordt geenszins verduidelijkt dat dit overwogen wordt omdat haar partner 

het grondgebied heeft verlaten. Verder wordt ook geen enkele termijn aan verzoekende partij gegeven 

waarbinnen zij gevolg moest geven aan de vraag om inlichtingen.  

 

In die optiek kan de verzoekende partij ook gevolgd worden waar zij stelt dat zij door voormelde brief 

niet gealarmeerd was, minstens niet tot mei 2022, en dat zij daarop niet gereageerd heeft.  

 

Door dergelijke werkwijze te hanteren heeft de verwerende partij de verzoekende partij niet in de 

gelegenheid gesteld tijdig alle nuttige documenten over te maken. Indien de verwerende partij duidelijker 

was geweest in haar communicatie alsook een termijn voor antwoord had voorzien, dan kan 

aangenomen worden dat de verzoekende partij daar wel degelijk tegemoet aan was gekomen en het 

vonnis zou hebben overgemaakt aan het bestuur. Bijgevolg blijkt niet dat het bestuur bij de beoordeling 

van de zaak is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens.  
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3.12. Een schending van de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 42quater van de 

vreemdelingenwet ligt voor. Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. Dit leidt tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

en Migratie van 19 augustus 2020 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 zesentwintig januari tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

  

 


