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 nr. 259 598 van 26 augustus 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. MONDEN 

Brusselsesteenweg 54 

2800 MECHELEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Cubaanse nationaliteit te zijn, op 4 mei 2021 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 25 maart 2021 die een einde stelt aan het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden (bijlage 20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 10 mei 2021 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 juni 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 juni 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. DARESHOERI, die loco advocaat L. MONDEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster en de heer P.V.D.V. leggen op 26 april 2017 een verklaring van wettelijke 

samenwoning af.  

 

1.2. Eveneens op 26 april 2017 dient verzoekster een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie. Zij wordt in het bezit gesteld van de gevraagde verblijfskaart.  
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1.3. De wettelijke samenwoning wordt op 22 november 2019 stopgezet.  

 

1.4. Op 25 maart 2021 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie tot 

beëindiging van het recht op verblijf van meer dan drie maanden. Dit is de bestreden beslissing, die is 

gemotiveerd als volgt: 

 

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

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

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

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

 

Naam: [C.V.]  

Voorna(a)m(en): [Y.]  

Nationaliteit: Cuba  

[…] 

 

Reden van de beslissing:  

 

Betrokkene bekwam het verblijfsrecht als familielid van een burger van de Unie op basis van haar 

geregistreerd partnerschap met [V.D.V.P.B.L.] [RR: …] van Belgische nationaliteit, met wie zij op 

26.04.2017 een wettelijke samenwoonst afsloot. Betrokkene diende eveneens meteen die zelfde dag 

een aanvraag gezinshereniging in. Intussen is de situatie van betrokkene totaal gewijzigd. 

Overeenkomstig de gegevens in het Rijksregister blijkt immers dat de wettelijke samenwoonst inmiddels 

is stopgezet en betrokkenen op verschillende adressen woonachtig zijn. De relatie heeft aldus een einde 

heeft genomen, hetgeen ook nergens wordt betwist. Overeenkomstig art. 42quater, §1, eerste lid en art. 

42quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980 kan binnen vijf jaar na erkenning van het recht op verblijf, 

een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht indien het geregistreerd partnerschap werd stopgezet.  

 

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

stellen aan het verblijf van betrokkene werd betrokkene op 24.09.2020 in het kader van artikel 42quater, 

§5 verzocht haar individuele situatie toe te lichten. Immers, overeenkomstig artikel 42quater, §1, derde 

lid van de zelfde wet dient rekening gehouden worden met de humanitaire situatie van betrokkene. In 

deze brief kreeg betrokkene ook de mogelijkheid zaken voor te leggen omtrent de 

uitzonderingsvoorwaarden die zijn geformuleerd in artikel 42quater, §4. De brief werd aan betrokkene 

betekend op 17.10.2020. Betrokkene legde volgende stukken voor:  

-  Attest van inburgering dd. 22.02.2018; deelcertificaat NT2 Treshold 1 schriftelijk persoonlijk dd. 

23.08.2017; deelcertificaat NT2 Treshold 2 schriftelijk publiek dd. 09.10.2017; deelcertificaat NT2 

Treshold 4 schriftelijk publiek dd. 09.01.2018; deelcertificaat NT2 Treshold 4 mondeling publiek dd. 

09.01.2018; Certificaat Nederlands tweede taal – richtgraad 2 dd. 19.02.2018; deelcertificaat NT 2 – 

Vantage mondeling dd. 15.05.2018; certificaten universiteit Antwerpen Linguapolis Nederlands niveau 3 

dd. 27.07.2018, 4 dd. 27.09.2018 en 5 dd. 20.09.2018.  

-  Deelcertificaat aan de slag met ICT dd. 12.11.2018  

-  Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur West-Rock te Bornem dd. 29.10.2019; loonfiches voor 

tewerkstelling in de periode van maart tot en met september 2020, verklaring dd. 17.12.2019.  

-  Ministerieel besluit betreffende de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s en 

studiegetuigschriften met een Vlaamse graad dd. 07.10.2019 en bijhorend schrijven: gelijkwaardigheid 

buitenlands diploma in België als bachelor; buitenlands licenciaatsdiploma dd. 15.07.2012 en bijhorend 

studieplan D  

-  Instaptest initiator Schermen dd. 13.01.2020 van de Vlaamse Schermbond vzw, resultaten INI20 per 

mail dd. 17.05.2020, evaluatie door stagementor – formulier B dd. 07.10.2020 waaruit héél goede 

resultaten blijken, rapport van een trainingsonderdeel/training/initiatie – formulier B stage initiator 

schermen; overeenkomsten inzake verenigingswerk dd. 02.01.2020 en 27.08.2020  

-  Europees rijbewijs  

-  Geschiktheidsverklaring Argenta dd. 18.08.2020; opening e-spaarrekening en zichtrekening dd. 

17.08.2020  

-  Motivatiebrief van [F.K.] dd. 07.01.2020 en [J.B.] dd. 18.10.2020; motivatiebrief betrokkene.  

 

De voormelde brief vermeldde tot slot “Voor zover er nadien nog geen uitsluitsel werd gegeven met 

betrekking tot dit onderzoek, dient u onze dienst zo spoedig mogelijlk op de hoogte te brengen van alle 

(relevante) wijzigingen van uw situatie. U dient uw dossier te actualiseren tot aan de ontvangst van het 
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resultaat van bovenstaand onderzoek / tot aan de ontvangst van de F+ kaart.” Er werden verder geen 

stukken meer voorgelegd.  

 

Voor wat de uitzonderingsvoorwaarde zoals voorzien in art. 42quater, §4, 1° betreft, betrokkenen sloten 

een wettelijlke samenwoonst af op 26.04.2017. Deze werd in onderlinge overeenstemming reeds 

stopgezet op 22.11.2019. Betrokkene voldoet dus niet aan de uitzonderingsvoorwaarde zoals voorzien 

in art. 42quater, §4, 1°, gelet er geenszins sprake is van 3 jaar wettelijke samenwoonst. Wat betreft de 

uitzonderingsgrond overeenkomstig art. 42 quater, §4, 2° en 3°, deze zijn niet van toepassing bij gebrek 

aan gemeenschappelijke kinderen. Wat betreft de elementen die het verblijf zouden rechtvaardigen 

zoals in 4° omschreven, dient opgemerkt te worden dat betrokkene hieromtrent geen documenten heeft 

voorgelegd, evenmin blijkt uit de voor de dienst beschikbare gegevens in het dossier dat er sprake zou 

zijn van een schrijnende situatie waar betrokkene het slachtoffer van zou zijn (geweest), waardoor dient 

geconcludeerd te worden dat art. 42 quater, §4, 4° eveneens niet van toepassing is.  

Voor wat de cumulatieve voorwaarde van art. 42 quater, §4, tweede lid betreft, kan opgemerkt worden 

dat betrokkene tewerkgesteld blijkt te zijn bij West-Rock te Bornem. Echter, de 

bestaansmiddelenvoorwaarde betreft een cumulatieve voorwaarde die pas in overweging kan worden 

genomen als eveneens aan één van de uitzonderingsvoorwaarden zoals omschreven in art. 42quater, 

§4, 1° tot 4° voldaan is. Dit kan heden niet blijken.  

 

Voor wat betreft de humanitaire elementen waarmee rekening dient gehouden te worden bij de 

beoordeling voor de beëindiging van het verblijfsrecht overeenkomstig art. 42 quater, §1, derde lid van 

de wet van 15.12.1980, dient opgemerkt te worden dat uit het dossier geen leeftijdsgebonden probleem 

of enig medisch bezwaar kan blijken dat het beëindigen van het verblijfsrecht in de weg zou kunnen 

staan. Verder blijkt uit de voorgelegde arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur bij West-Rock te 

Bornem dd. 29.10.2019, de bijhorende loonfiches en de verklaring dd. 17.12.2019 dat betrokkene 

tewerkgesteld is en dat zij een graag geziene werknemer is binnen het bedrijf. Het is vreemd dat de brief 

van betrokkenes werkgever reeds dateert van 2019, voor welk doel hij werd geschreven is heden niet 

duidelijk. Niettegenstaande zijn voorgaande elementen zonder meer positief. Echter, dient opgemerkt te 

worden dat tewerkstelling en bijhorend inkomen dat daaruit voortvloeit geen afdoende bewijs van 

integratie inhouden in die zin dat het een beëindiging van het verblijfsrecht in de weg kan staan, gezien 

dit een voorwaarde is om een min of meer menswaardig bestaan te leiden. Bovendien, indien de 

wetgever (in deze Europa, die ten grondslag ligt aan de uitzonderingen zoals opgesomd in art. 42quater 

§4 van de wet van 15.12.1980 door middel van richtlijn 2003/38) vond dat tewerkstelling volstond als 

reden om het verblijfsrecht verder te zetten, ondanks de beëindigde gezinshereniging, zouden de 

voorwaarden zoals omschreven in artikel 42quater, §4 niet zijn opgenomen. Bij gebrek aan contra-

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

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

economisch actieve leeftijd en kan haar opgedane werkervaringen en de wil om te werken aanwenden 

in het land van herkomst om aldaar aan de slag te gaan. Betrokkene is ook nog voldoende jong om 

terug te reizen en de draad in het land van herkomst of origine opnieuw op te pikken of er een nieuw 

leven te starten. De duur van haar legaal verblijf in België is nog relatief kort: betrokkene heeft immers 

pas verblijfsrecht sinds 26.04.2017 (bijlage 19ter). Uit niets blijkt dat betrokkene op zo’n korte tijd geen 

banden meer zou behouden hebben met het land van herkomst. Een verhuis brengt immers niet per 

definitie met zich mee dat alle banden en contacten met het sociale netwerk/familie in het land van 

herkomst worden verbroken. Er mag redelijkerwijs worden aangenomen dat betrokkene nog vrienden en 

familie heeft wonen in het land van herkomst en zij de taal nog machtig is van het land waarvan zij de 

nationaliteit draagt, alwaar zij is opgegroeid en bijna 30 jaar lang heeft verbleven, alweer zij universitaire 

studies heeft genoten en als beroeps-/topsporter haar brood heeft verdiend. Haar uitstekende prestaties 

in de schermkunst/schermsport opent duidelijk wereldwijd deuren. Uit niets blijkt dat dit enkel in België 

het geval zou zijn. Het is redelijk te stellen dat betrokkene nog voldoende verbondenheid voelt met het 

land van herkomst of origine. Uit niets kan in elk geval het tegendeel blijken. Hoe dan ook kan de korte 

periode van verblijf in België geenszins opwegen tegen de banden met het land van herkomst die zij al 

die jaren heeft opgebouwd.  

Voor wat betrokkenes sociale of culturele integratie in het Rijk betreft, legde zij een attest van 

inburgering dd. 22.02.2018 voor, een deelcertificaat NT2 Treshold 1 schriftelijk persoonlijk dd. 

23.08.2017, een deelcertificaat NT2 Treshold 2 schriftelijk publiek dd. 09.10.2017, een deelcertificaat 

NT2 Treshold 4 schriftelijk publiek dd. 09.01.2018, een deelcertificaat NT2 Treshold 4 mondeling publiek 

dd. 09.01.2018, een certificaat Nederlands tweede taal – richtgraad 2 dd. 19.02.2018; deelcertificaat NT 

2 – Vantage mondeling dd. 15.05.2018; certificaten universiteit Antwerpen Linguapolis Nederlands 

niveau 3 dd. 27.07.2018, 4 dd. 27.09.2018 en 5 dd. 20.09.2018, een deelcertificaat “aan de slag met 

ICT” dd. 12.11.2018; een Ministerieel besluit betreffende de gelijkwaardigheid van buitenlandse 
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diploma’s en studiegetuigschriften met een Vlaamse graad dd. 07.10.2019 en bijhorend schrijven: 

gelijkwaardigheid buitenlands diploma in België als bachelor; buitenlands licenciaatsdiploma dd. 

15.07.2012 en bijbehorend studieplan D, een instaptest initator Schermen dd. 13.01.2020 van de 

Vlaamse Schermbond vzw, resultaten INI20 per mail dd. 17.05.2020, evaluatie door stagementor – 

formulier B dd. 07.10.2020 waaruit héél goede resultaten blijken, rapport van een 

trainingsonderdeel/training/initiatie – formulier B stage initiator schermen; overeenkomsten inzake 

verenigingswerk dd. 02.01.2020 en 27.08.2020 , een geschiktheidsverklaring van de bank Argenta dd. 

18.08.2020 en de opening van een e-spaarrekening en zichtrekening dd. 17.08.2020 bij Argenta, een 

Europees rijbewijs, een motivatiebrief van [F.K.] dd. 07.01.2020 en van [J.B.] dd. 18.10.2020, en een 

motivatiebrief van betrokkene zelf.  

Voor wat de inburgering en taallessen betreft, dient opgemerkt te worden dat het volgen van deze 

cursussen verplicht is. Het kennen van de regiotaal en de plaatselijke gebruiken is nodig om een 

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

heeft betrokkene duidelijk begrepen want zij heeft ervoor gekozen om aan de universiteit van Antwerpen 

ook taallessen te volgen waarvoor ze bijna voor allen geslaagd is, om haar kansen op de arbeidsmarkt 

te vergroten. Dit is uiteraard lovenswaardig, de moeite die mevrouw heeft genomen, maar het kennen 

van de Nederlandse taal is geen afdoende mate van integratie die om heden deze beslissing net te 

kunnen nemen. Het is redelijk te stellen, zoals eerder vermeld, dat zij heden ook haar moedertaal nog 

steeds minstens evengoed beheerst, gelet zij er tot enkele jaren terug woonde, er hoogstwaarschijnlijk 

nog familie en vrienden wonen heeft waar ze mogelijks contacten mee onderhoudt, en universitaire 

studies heeft genoten in haar moedertaal. Wat betreft de ICT-gerelateerde opleiding dient opgemerkt te 

worden dat dit algemene kennis betreft die niet enkel, indien aangewend, tot integratie kan leiden in 

België alleen. Het zelfde gaat op voor het ministerieel besluit dat werd voorgelegd betreffende de 

gelijkwaardigheid van haar buitenlandse diploma met een Vlaamse graad dd. 07.10.2019, bijhorend 

schrijven en de stavingsstukken die ze bij die aanvraag moet hebben ingediend (zijnde: haar 

buitenlands licenciaatsdiploma dd. 15.07.2012 en bijbehorend studieplan D). Het is een goede zaak dat 

betrokkene destijds daartoe de nodige stappen ondernam voor het geval zij met dit diploma iets wenste 

te ondernemen in het Rijk. Echter is het een Cubaans diploma dat evenzeer elders als gelijkwaardig kan 

worden erkend of waar zij minstens in haar land van herkomst eveneens mee aan de slag zou moeten 

kunnen. Het is geen element dat tot integratie specifiek in België kan leiden of heeft geleid. Verder legt 

betrokkene ook een instaptest initator Schermen dd. 13.01.2020 van de Vlaamse Schermbond vzw 

voor, een mail dd. 17.05.2020 met haar resultaten INI20, een evaluatie door stagementor – formulier B 

dd. 07.10.2020 waaruit héél goede resultaten blijken, rapport van een trainingsonderdeel/training/initiatie 

– formulier B stage initiator schermen en overeenkomsten inzake verenigingswerk dd. 02.01.2020 en 

27.08.2020. Ook hier dient opgemerkt te worden dat betrokkene blijkbaar vanuit Cuba reeds contacten 

had gelegd met de Vlaamse Schermbond. Het is mogelijk dat zij ook in andere landen geprezen wordt 

omwille van de knappe sportprestaties die zij in het verleden heeft neergezet in een wereldwijd 

beoefende sport. Zij kan haar ervaringen die zij als lesgever opdeed in België vast aanwenden in het 

land van herkomst of elders, naargelang de keuzes die betrokkene maakt.  

Voor wat de geschiktheidsverklaring van de bank Argenta dd. 18.08.2020 betreft met oog op 

pensioensparen/pensioenverzekering, en de opening van een e-spaarrekening en zichtrekening dd. 

17.08.2020 bij Argenta: het hebben van een bankrekening hangt vaak samen met tewerkstelling; de 

verworven inkomsten worden op een rekening gestort. Pensioensparen is fiscaal aftrekbaar en in 

huidige omstandigheden aan te raden om te doen om een appeltje voor de dorst te hebben. Het 

bijeengespaarde bedrag gaat ook niet verloren, er kan vanuit het buitenland gerust worden verder 

gespaard in het pensioenspaarplan. De sociale of culturele integratie die van deze stukken uit zou 

moeten gaan, kunnen geen beletsel vormen voor het beëindigen van het verblijfsrecht. Betrokkene 

denkt duidelijk goed na over hoe ze zichzelf het best verzekert of veilig stelt. Hetzelfde geldt voor 

mevrouw haar Europees rijbewijs, ook dit is niet aan de Rijksgrens van België gebonden Tot slot werd 

ook nog een motivatiebrief van dhr. [F.K.] dd. 07.01.2020 voorgelegd en van dhr. [J.B.] dd. 18.10.2020. 

Het is vreemd dat de brief van dhr. [V.] reeds zo oud is, voor welk doel hij werd geschreven is heden 

niet duidelijk. In elk geval wordt mevrouw in beide brieven geloofd om haar kennis van de Nederlandse 

taal, haar sportprestaties in het verleden en kennis van de schermkunst dat ze heden overbrengt naar 

anderen toe, en haar werkbereid. Ook in de motivatiebrief van betrokkene zelf komen de zelfde 

elementen naar voor, dewelke voorgaand reeds uitvoerig werden besproken. Betrokkene vermeldde 

voorts dat zij de intentie zou hebben om onroerend goed in België aan te kopen en dat zij desgevallend 

mogelijks een hypothecaire lening zou kunnen bekomen via Argenta; Daar worden geen bewijsstukken 

van voorgelegd. Echter, gelet vastgoed in België erg duur is, is het redelijk te stellen dat als betrokkene 

hier in België in zou slagen en de bank officieus reeds zou hebben aangegeven dat zij hiervoor 

voldoende kapitaalkrachtig zou zijn, zij ongetwijfeld ook een eigen huis kan aankopen in het land van 
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herkomst, omgeven door haar familie en/of sociaal netwerk van aldaar, of elders en zij er ongetwijfeld 

een ware thuis van kan maken.  

Tot slot voor wat het gezinsleven betreft, dit werd reeds grotendeels besproken. Er is reeds geruime tijd 

geen sprake meer van een gezinscel tussen betrokkene en referentiepersoon, de wettelijke 

samenwoonst werd in onderlinge overeenstemming stopgezet op 22.11.2019. Er is nergens in het 

dossier enige blijk van een nieuwe relatie die betrokkene zou hebben aangeknoopt in het Rijk. De 

gezinshereniging met referentiepersoon is achterhaald, hetgeen niet wordt betwist door betrokkene. Er 

is evenmin sprake van minderjarige kinderen van betrokkene in het Rijk.  

Uit het Rijksregister blijkt evenwel dat betrokkene heden op het zelfde adres gedomicilieerd staat als 

dhr. [B.J.], dewelke vermoedelijk dus dezelfde persoon betreft die een veklaring omtrent betrokkene 

schreef: louter uit het gegeven dat twee personen onder het zelfde dak wonen, kan nog niet automatisch 

blijken dat betrokkenen een relatie zouden onderhouden en een gezinsleven hebben opgebouwd. Er 

werd in elk geval niets voorgelegd dat zou kunnen wijzen op een eventuele relatie tussen beiden. 

Betrokkenen kunnen even goed als vrienden onder het zelfde dak wonen, als huisgenoten een woonst 

delen om de kosten te drukken. Er werd niets voorgelegd waaruit zou moeten blijken dat betrokkenen 

een relatie hebben aangeknoopt en de verhuis erop gericht was zich gezamenlijk als gezin te vestigen 

en een gezinsleven uit te bouwen. Voor zover zij inmiddels een hechte vriendenrelatie zouden hebben 

uitgebouwd, dient opgemerkt te worden dat een vrienden- en kennissenkring (via dhr. [V.], via haar 

vroegere partner, via dhr. [B.] en/of via de schermsport) geen beletsel kan vormen voor het nemen van 

huidige beslissing. Het staat hen desgevallend vrij contacten te onderhouden via moderne 

communicatiemiddelen of middels periodieke bezoeken.  

 

Het is bijgevolg redelijk te concluderen dat uit het geheel van het administratieve dossier niet kan blijken 

dat betrokkene geïntegreerd is in België, in die mate dat het een beëindiging van het verblijf in de weg 

zou kunnen staan. Er zijn voorts geen tegenindicaties in het dossier terug te vinden die een terugkeer 

naar het land van herkomst of origine verhinderen.  

 

Gezien het geheel van bovenstaande elementen kan niet gesteld worden dat betrokkene duurzaam 

verankerd is in België en een beëindiging van het verblijfsrecht dus niet evenredig of inhumaan zou zijn.  

 

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

gesupprimeerd te worden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 42quater, § 1, (eerste lid,) 4° 

en derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Zij verstrekt de volgende toelichting bij het middel: 

 

“Verweerster heeft nagelaten om artikel 42 quater §1 correct toe te passen, meer bepaald het derde lid 

van het artikel waarin gesteld wordt dat, bij de beslissing van de minister om een einde te stellen aan 

het verblijf, er rekening moet worden gehouden met de duur van het verblijf in het rijk, diens 

gezinssituatie en economische situatie, diens leeftijd en gezondheidstoestand, de sociale en culturele 

integratie en de mate waarin hij bindingen heeft met het herkomstland. 

Uit de door de door verzoekster massaal aangedragen bewijsstukken (cfr feitenrelaas) inzake de kennis 

van het Nederlands, waarbij door verwerende partij zelfs wordt opgemerkt dat ze extra taallessen volgde 

aan de universiteit (tot en met het vijfde niveau), het inburgeringstraject dat zij met succes volgde, de 

sportieve integratie in de schermsport en haar hieraan verbonden actieve integratie in het 

verenigingsleven van de stad waar ze woont (die zelfs leidde tot twee verenigingscontracten waarbij 

verzoekster als coach en trainer schermen werd ingeschakeld bij de club "De Maneschermers"), haar 

perfecte economische integratie die omwille van haar inspanningen reeds onmiddellijk geleid heeft tot 

een contract van onbepaalde duur bij de firma West-Rock te Bornem, haar financiële tegoeden en haar 

intenties om een onroerend goed aan te kopen in België, en tot slot haar privéleven waarbij verwerende 

partij heeft kunnen vaststellen dat zij onder één dak woont met de heer Jan Bogaerts, blijkt immers de 

bijzonder innige sociaal-culturele en economische integratie van verzoekster. 

Het onderzoek van het bewijsmateriaal en van de woonsituatie van verzoekster kan enkel leiden tot de 

conclusie dat verzoekster zich op een snelle maar grondige en bijzondere manier heeft geïntegreerd in 

het Rijk. 
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Tevens moet vastgesteld worden dat, op het ogenblik van het nemen van de beslissing door 

verwerende partij (25.03.2017) verzoekster bijna vier jaar in België verbleef (vanaf 26.04.2017) - wat 

een relatief lange duurtijd is van het verblijf in het rijk. 

De elementen die verzoekster aandraagt als tekens van integratie worden door verwerende partij echter 

telkens negatief beoordeeld : 

- De economische integratie: 

Verwerende partij stelt: “Bij gebreke aan contra-indicaties dient daarenboven geconcludeerd te worden 

dat de leeftijd en de gezondheidstoestand van betrokkene toelaten dat zij ook in het land van herkomst 

kan worden tewerkgesteld. Betrokkene is op economische actieve leeftijd en kan haar opgedane 

werkervaringen en de wil om te werken aanwenden in het land van herkomst om aldaar aan de slag te 

gaan. Betrokkene is ook nog voldoende jong om terug te reizen en de draad in het land van herkomst of 

origine opnieuw op te pikken of er een nieuw leven te starten, (p. 2, al 3 beslissing)” 

- De sportieve integratie: 

Wat haar sportieve integratie betreft in de schermsport concludeert verwerende partij: 

“Het is ook mogelijk dat zij in andere landen geprezen wordt omwille van de knappe sportprestaties die 

zij in het verleden heeft neergezet in een wereldwijd beoefende sport. Zij kan haar ervaringen die zij als 

lesgever opdeed in België vast aanwenden in het land van herkomst of elders, naargelang de keuzes 

die betrokkene maakt” (p. 3 al 1 beslissing) 

- De financieel-economische situatie: 

“Echter, gelet vastgoed in België erg duur is, is het redelijk te stellen dat als betrokkene hier in België in 

zou slagen en de bank officieus reeds zou hebben aangegeven dat zij hiervoor voldoende 

kapitaalkrachtig zou zijn, zij ongetwijfeld ook een eigen huis kan aankopen in het land van herkomst, 

omgeven door haar familie en/of sociaal netwerk van aldaar of elders en zij er ongetwijfeld een ware 

thuis van kan maken. (p. 3, al 2 beslissing)” 

Dezelfde redenering houdt verwerende partij aan wat betreft het volgen van de ICT-opleiding en het 

gelijkschakelen van het Cubaans diploma van verzoekster. 

De wet (meer bepaald artikel 42quater §1 derde lid van de Vreemdelingenwet) vraagt echter dat 

verwerende partij “rekening houdt” met de elementen (duurtijd van het verblijf in het rijk, sociale en 

culturele integratie, economische situatie) bij haar beslissing over het verdere verblijf van verzoekster in 

het Rijk. 

In de mate waarin de bijzonder sterke elementen van sociale, economische en culturele integratie van 

verzoekster, die door verwerende partij ook als zodanig erkend worden in de beslissing, voor 

verwerende partij elementen zijn die aantonen dat verzoekster in haar herkomstland de draad weer kan 

oppikken, past verwerende partij de wet manifest foutief toe. 

De wet verplicht verwerende partij immers niet om te onderzoeken of verzoekster in haar herkomstland 

de draad weer zou kunnen oppikken. De wet vraagt van verwerende partij om “rekening te houden” met 

de elementen van o.a. integratie bij de beslissing. 

In casu heeft verwerende partij de wet geschonden. In de plaats van “rekening te houden” met de 

elementen die de wet benoemt (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) heeft verwerende partij de 

“terugkeermogelijkheden” voor verzoekster naar Cuba onderzocht.” 

 

2.2. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van artikel 42quater, § 1, (eerste lid,) 4° 

en derde lid van de Vreemdelingenwet en van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Zij verstrekt de volgende toelichting bij het middel: 

  

“Door het laatste lid toe te voegen aan artikel 42 quater §1 Vw. heeft de wetgever duidelijk gemaakt dat 

het niet de bedoeling is om steeds de facto een einde te stellen aan het verblijfsrecht van het familielid 

van de Unieburger. 

In casu heeft verzoekster echter aangetoond zich als een model leerling te integreren op sociaal vlak, 

op economisch vlak en bovendien op cultureel (sportief) vlak. Ze heeft op intensieve wijze Nederlandse 

les gevolgd (tot op niveau 5 aan de Universiteit van Antwerpen) en legt een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur voor. Bovendien is ze als coach verbonden bij een schermvereniging van de stad waar 

ze woont (cfr de verenigingscontracten) . Haar universitair diploma is gelijkgeschakeld en ze volgde een 

ICT-opleiding. Ook op sociaal gebied bewijst ze een vriendenkring. Ze woont samen met een Belg. 

Bovendien stelt verwerende partij vast dat verzoekster nog jong is, in goede gezondheid verkeert. Dit 

betekent dat zij nog jarenlang een zinvolle bijdrage kan leveren aan de Belgische economie. Ook haar 

financieel-economische situatie is optimaal. Verzoekster is tewerkgesteld, financieel vermogend en kan 

volledig in haar levensonderhoud voorzien. Zij heeft nooit enige steun van de overheid ontvangen. 
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Zelfs indien de bevoegdheid van verwerende partij op dit gebied discretionair is, kan het bestuur geen 

beslissing nemen die het redelijkheidsbeginsel schendt. In casu kan men zich ternauwernood 

voorstellen op welke wijze het bestuur aan de beslissing is gekomen. 

Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te vinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volledig ontbreekt (RVS, 20 september 1999, nr. 82301). 

De redelijkheid vereist immers dat de overheid de bestreden beslissing heeft afgewogen aan de hand 

van de werkelijk bestaande feiten, waarvan zij zich een duidelijke voorstelling heeft kunnen vormen en 

die van die aard zij dat de genomen beslissing naar recht en billijkheid kunnen dragen. 

In casu heeft de overheid een kennelijk onredelijke beslissing genomen en maakt de overheid een 

onbegrijpelijke en kennelijk onredelijke beoordeling van de aanwezige gegevens die elk op zich 

bewijzen zijn van een perfecte integratie van verzoekster.” 

 

2.3.1. Beide middelen worden, gelet op hun verknochtheid, samen behandeld.  

 

2.3.2. De in casu relevante bepalingen van het in de bestreden beslissing toegepaste artikel 42quater 

van de Vreemdelingenwet luiden 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 : 

 

[…] 

 

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; 

 

[…] 

 

[…] 

 

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. […] 

 

§ 3. […] 

 

§ 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; 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 van 12 

 

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.” 

 

2.3.3. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

verder slechts het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich 

tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere 

woorden, 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 is genomen. Het 

redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301).  

 

2.3.4. Verzoekster genoot een recht op verblijf van meer dan drie maanden op grond van haar 

overeenkomstig een wet geregistreerd partnerschap, meer bepaald wettelijke samenwoning, met een 

Belgische man, gesloten op 26 april 2017. In de bestreden beslissing wordt, op basis van de gegevens 

van het rijksregister, vastgesteld dat deze wettelijke samenwoning werd stopgezet op 22 november 

2019. Verzoekster betwist deze vaststelling niet. Zij betwist evenmin dat, op basis van deze vaststelling 

en nu zij nog geen vijf jaar het recht op verblijf genoot, haar verblijfsrecht in beginsel kon worden 

beëindigd overeenkomstig artikel 42quater, § 1, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet. 

 

2.3.5. Zoals dit ook blijkt uit de stukken van het administratief dossier, werd verzoekster voorafgaand 

aan het nemen van de bestreden beslissing uitgenodigd om alle dienstige stavingstukken over te maken 

inzake haar individuele situatie, meer bepaald inzake de zogenaamde humanitaire elementen zoals 

bedoeld in artikel 42quater, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet en de zogenaamde 

uitzonderingssituaties in artikel 42quater, § 4 van deze wet. In antwoord hierop heeft verzoekster 

verschillende bewijsstukken aangebracht.  

 

2.3.6. Op basis van de voorliggende gegevens, waaronder de door verzoekster in antwoord op 

voormeld schrijven overgemaakte stukken, heeft verweerder in de bestreden beslissing vastgesteld dat 

niet blijkt dat verzoeksters situatie valt binnen een van de uitzonderingssituaties zoals bedoeld in artikel 

42quater, § 4 van de Vreemdelingenwet waarin het verblijfsrecht niet kan worden beëindigd in 

toepassing van § 1, eerste lid, 4° van dit wetsartikel. Dit nu de wettelijke samenwoning geen drie jaar 

heeft standgehouden, nu er geen sprake is van gemeenschappelijke kinderen en nu niet blijkt dat er 

sprake is van een schrijnende situatie. Verzoekster betwist deze gedane beoordeling niet.  

 

2.3.7. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert verder dat de verschillende elementen 

waarvan sprake in artikel 42quater, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet – met name de duur van 

het verblijf in België, de leeftijd, de gezondheidstoestand, de gezins- en economische situatie, de sociale 

en culturele integratie in België en de mate waarin er nog bindingen zijn met het land van oorsprong – 

één voor één worden besproken. Er wordt uitvoerig gemotiveerd waarom deze zich volgens verweerder 

niet verzetten tegen een beëindiging van het verblijfsrecht en hierbij worden de door verzoekster 

voorgelegde stukken en gegevens in rekening gebracht. Verzoekster betwist dit op zich ook niet. 

 

Inzake de duur van het verblijf in België, stelt verweerder vast dat de duur van het legale verblijf in dit 

land relatief kort is, met name sinds 26 april 2017 ofwel bijna vier jaar bij het nemen van de bestreden 

beslissing. Hij stelt dat gelet op deze relatief korte tijdsperiode redelijkerwijze kan worden aangenomen 

dat er nog familiale en sociale banden zijn met het land van herkomst en verzoekster er de taal nog 

machtig is, nu zij er is opgegroeid, bijna 30 jaar heeft verbleven, universitaire studies heeft genoten en 
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als beroeps- of topsporter haar brood verdiende. Verweerder is van mening dat de korte periode van 

verblijf in België niet opweegt tegen de banden met het land van herkomst die gedurende bijna 30 jaar 

zijn opgebouwd.   

 

Wat verzoeksters leeftijd en gezondheidstoestand betreft, stelt verweerder vast dat er geen 

leeftijdsgebonden probleem of medisch bezwaar blijkt dat een beëindiging van het verblijfsrecht in de 

weg zou kunnen staan. Hij oordeelt nog dat verzoekster omwille van haar leeftijd of 

gezondheidstoestand niet specifiek aan België is gebonden. Deze laten haar eveneens toe om in het 

land van herkomst de draad opnieuw op te pikken en er te werken en opnieuw een leven op te bouwen. 

 

Inzake de economische situatie van verzoekster, heeft verweerder er rekening mee gehouden dat 

verzoekster een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en een eigen inkomen heeft in België en 

dat zij een graag geziene werknemer is. Verweerder is evenwel van mening dat deze positieve 

elementen geen afdoende bewijs van integratie inhouden in die zin dat deze een beëindiging van het 

verblijfsrecht in de weg kunnen staan, nu dit een voorwaarde is voor het leiden van een min of meer 

menswaardig bestaan. Hij wijst er bovendien op dat indien de (Europese) wetgever vond dat een 

tewerkstelling volstond als reden voor een verderzetting van het verblijfsrecht, ondanks het stopzetten 

van het geregistreerde partnerschap, de voorwaarden zoals omschreven in artikel 42quater, § 4 van de 

Vreemdelingenwet niet zouden zijn opgenomen. Verweerder stelt nog dat geen beletsel blijkt voor 

verzoekster om elders, zoals in haar land van herkomst, te werken.  

 

Wat de sociale en culturele integratie in België betreft, somt verweerder de verschillende door 

verzoekster in dit verband voorgelegde stukken op. Hij gaat in eerste instantie in op de voorgelegde 

bewijzen van inburgering en taallessen. Hij stelt dat het volgen van deze cursussen verplicht is en merkt 

op dat het kennen van de regiotaal en de plaatselijke gebruiken nodig is om een menswaardig bestaan 

te kunnen leiden en om goed te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Hij houdt er rekening mee 

dat verzoekster dit ook duidelijk heeft begrepen, nu zij zelfs taallessen op universitair niveau volgde. Hij 

stelt echter dat het kennen van de Nederlandse taal geen afdoende mate van integratie is die verhindert 

dat de bestreden beslissing wordt genomen. Het volgen van een ICT-gerelateerde opleiding betreft 

volgens verweerder een algemene kennis die nog niet maakt dat verzoekster specifiek aan België is 

gebonden. Hij stelt zo dat deze kennis niet enkel, indien aangewend, tot integratie in België kan leiden. 

Hetzelfde geldt volgens verweerder voor wat betreft het diploma dat verzoekster behaalde in haar land 

van herkomst en dat zij als gelijkwaardig met een bachelor liet erkennen in België. Het betreft een 

Cubaanse diploma waarmee zij minstens in haar land van herkomst ook aan de slag kan en dat zij 

eventueel ook in een ander land als gelijkwaardig kan laten erkennen. Het is, zo stelt verweerder, “geen 

element dat tot integratie specifiek in België kan leiden of heeft geleid”. Inzake haar activiteiten in het 

schermen in België stelt verweerder dat dit evenmin noopt tot een behoud van het verblijfsrecht in dit 

land, nu het een wereldwijd beoefende sport is waarin zij ook voor de komst naar België reeds knappe 

sportprestaties neerzette en die zij ook elders succesvol kan beoefenen. In zoverre verzoekster aangaf 

een intentie te hebben om een onroerend goed in België aan te kopen en zij desgevallend een 

hypothecaire lening zou kunnen krijgen bij haar bank, merkt verweerder op dat hieromtrent geen 

bewijsstukken zijn voorgelegd. In tweede instantie stelt verweerder hieromtrent dat, indien het door 

verzoekster gestelde alsnog moet worden aangenomen, kan worden aangenomen dat zij eveneens een 

woning kan kopen in het land van herkomst, in de nabijheid van haar familie en sociaal netwerk in dit 

land. In zoverre verzoekster in België een vrienden- en kennissenkring heeft opgebouwd, met haar 

vroegere partner, de twee personen die voor haar een motivatiebrief schreven en via de schermsport, 

stelt verweerder nog dat dit evenmin een beletsel vormt voor het nemen van de bestreden beslissing en 

de contacten kunnen worden onderhouden via de moderne communicatiemiddelen of middels 

periodieke bezoeken.  

 

Wat de gezinssituatie betreft, stelt verweerder vast dat nergens in het administratief dossier sprake is 

van een nieuwe relatie in België en evenmin van minderjarige kinderen. Verweerder merkt nog op dat 

verzoekster volgens de gegevens van het rijksregister weliswaar op hetzelfde adres staat gedomicilieerd 

als de Belgische J.B., maar uit dit enkele gegeven niet automatisch kan worden afgeleid dat zij een 

relatie of gezinsleven hebben. Hij benadrukt dat verzoekster geen stukken heeft voorgelegd die wijzen 

op een eventuele relatie.  

 

Wat de mate van banden met het land van herkomst betreft, wijst verweerder erop dat verzoekster is 

geboren in dit land, dat zij er gedurende bijna 30 jaar heeft verbleven, dat zij er universitaire studies 

heeft genoten en dat zij er als beroeps-/topsporter haar brood verdiende. Hij acht het redelijk aan te 

nemen dat verzoekster de taal machtig is in dit land en zij er nog vrienden en familie heeft wonen.  
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Uit wat voorafgaat, besluit verweerder dat het redelijk is om te stellen dat niet blijkt dat verzoekster in die 

mate is geïntegreerd in België dat het een beëindiging van het verblijf in de weg zou kunnen staan. Er 

zijn voorts, zo stelt verweerder, geen tegenindicaties in het dossier te vinden die een terugkeer naar het 

land van herkomst of origine kunnen verhinderen. Verweerder stelt dat niet blijkt dat verzoekster 

duurzaam is verankerd in België en dat een beëindiging van het verblijfsrecht onevenredig of inhumaan 

zou zijn.  

 

Verzoekster bekritiseert deze beoordeling. 

 

Verzoekster betoogt in eerste instantie dat er sprake is van een incorrecte toepassing van artikel 

42quater, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet. Zij betoogt dat zij met de door haar aangebrachte 

stukken een “bijzonder innige sociaal-culturele en economische integratie” heeft aangetoond en een 

onderzoek hiervan enkel kan leiden tot de vaststelling dat ze zich op een snelle, grondige en bijzondere 

manier heeft geïntegreerd in België. Een verblijf van bijna vier jaar in België is volgens haar ook relatief 

lang. Zij stelt dat waar inzake de elementen van sociale, economische en culturele integratie, die 

volgens haar op zich worden erkend, wordt gesteld dat deze aantonen dat verzoekster de draad 

opnieuw kan oppikken in haar land van herkomst, de wet manifest foutief wordt toegepast. Zij betoogt 

dat verweerder, in plaats van rekening te houden met de bedoelde elementen, de 

terugkeermogelijkheden naar Cuba heeft onderzocht. 

 

In tweede instantie wijst verzoekster opnieuw op de elementen van haar integratie op sociaal, 

economisch en cultureel (sportief) vlak, met name de gegevens dat zij op intensieve wijze Nederlands 

heeft geleerd en dit tot op universitair niveau, dat zij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 

heeft, dat zij als coach is verbonden aan een schermvereniging, dat zij haar universitair diploma liet 

gelijkschakelen en een ICT-opleiding volgde, dat zij hier een vriendenkring heeft en dat zij samenwoont 

met een Belg. Zij betoogt dat ze, gelet op haar jonge leeftijd en goede gezondheid, nog jarenlang kan 

bijdragen aan de Belgische economie. Ze wijst verder op haar financieel-economisch gunstige situatie, 

waarbij ze werkt en volledig in haar eigen levensonderhoud kan voorzien en nooit overheidssteun heeft 

gekregen. Ze acht de bestreden beslissing kennelijk onredelijk, gelet op de volgens haar perfecte 

integratie.  

 

Verzoekster geeft op zich niet aan dat enig aspect dat haar concrete situatie kenmerkt ten onrechte niet 

in rekening is gebracht. Zij is enkel van oordeel dat de elementen die haar zaak kenmerken niet correct 

in rekening zijn gebracht en de beoordeling kennelijk onredelijk en onwettig is. 

 

Op basis van de voorziene motivering blijkt dat verweerder niet betwist dat verzoekster een zekere 

integratie op economisch, sociaal en economisch vlak heeft opgebouwd in België en dat zij in dit 

verband lovenswaardige inspanningen heeft geleverd. Verweerder oordeelt evenwel dat de integratie 

nog niet van die aard is dat het de beëindiging van het verblijfsrecht verhindert en nog geen sprake is 

van een duurzame verankering in België die de beëindiging van het verblijfsrecht onevenredig of 

inhumaan zou maken. Voorts ziet hij geen tegenindicaties die een terugkeer naar het land van herkomst 

zouden verhinderen. 

 

Gelet op de voorziene motivering kan verzoekster niet worden bijgetreden in haar standpunt dat 

verweerder louter de terugkeermogelijkheden heeft onderzocht, zonder de elementen van culturele, 

sociale en economische integratie in rekening te brengen en deze op hun merites te beoordelen. Zij 

gaat hiermee voorbij aan de concrete motivering inzake de elementen van integratie waarbij wordt 

geoordeeld dat deze nog niet van die aard zijn dat deze verhinderen dat het verblijfsrecht wordt 

beëindigd en onvoldoende getuigen van een duurzame verankering die de beëindiging van het 

verblijfsrecht onevenredig of inhumaan zou maken. Inzake de economische integratie, wees verweerder 

erop dat dit een voorwaarde is voor het leiden van een min of meer menswaardig bestaan. Hij wees er 

bovendien op dat indien de (Europese) wetgever vond dat tewerkstelling volstond als reden voor een 

verderzetting van het verblijfsrecht, ondanks het stopzetten van het geregistreerde partnerschap, de 

voorwaarden zoals omschreven in artikel 42quater, § 4 van de Vreemdelingenwet niet zouden zijn 

opgenomen. Verweerder stelt nog dat geen beletsel blijkt voor verzoekster om elders, zoals in haar land 

van herkomst, te werken. Wat de sociale en culturele integratie in België betreft, wordt erkend dat 

verzoekster ook op dit punt inspanningen heeft geleverd. Niettemin wordt geoordeeld dat het kennen 

van de regiotaal en de plaatselijke gebruiken nodig is om een menswaardig bestaan te kunnen leiden en 

om goed te kunnen functioneren in het dagelijkse leven en dat het kennen van de Nederlandse taal 

geen afdoende mate van integratie is die verhindert dat de bestreden beslissing wordt genomen. Verder 
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stelt verweerder hoofdzakelijk vast dat de aangebrachte elementen niet maken dat verzoekster specifiek 

aan België is gebonden. De door haar gevolgde ICT-gerelateerde opleiding betreft een algemene kennis 

en haar diploma uit het land van herkomst dat in België als gelijkwaardig met een bachelor werd erkend 

kan haar ook buiten België tot nut zijn. Het is volgens verweerder “geen element dat tot integratie 

specifiek in België kan leiden of heeft geleid”. Inzake haar activiteiten in het schermen in België stelt 

verweerder dat deze evenmin nopen tot een behoud van het verblijfsrecht in dit land, nu het een 

wereldwijd beoefende sport is waarin zij ook voor de komst naar België reeds knappe sportprestaties 

neerzette en die zij ook elders succesvol kan verderzetten. Verweerder stelde verder vast dat 

verzoekster geen bewijsstukken voorlegde van enige intentie om een onroerend goed te kopen in België 

en van een mogelijke hypothecaire lening die zij zou kunnen krijgen bij haar bank. In zoverre 

verzoekster in België een vrienden- en kennissenkring heeft opgebouwd, motiveerde verweerder ten 

slotte dat de contacten kunnen worden onderhouden via de moderne communicatiemiddelen of middels 

periodieke bezoeken.  

 

Het is enkel bijkomend dat verweerder vaststelde dat er “voorts geen tegenindicaties in het dossier [zijn] 

terug te vinden die een terugkeer naar het land van herkomst van herkomst of origine verhinderen”. 

 

Rekening houdend met het bepaalde in artikel 42quater, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet dat 

eveneens rekening moet worden gehouden met de mate dat de betrokkene nog banden heeft met het 

land van herkomst, kan verzoekster trouwens ook niet dienstig voorhouden als zou verweerder bij zijn 

beoordeling in het licht van deze wetsbepaling niet mede rekening hebben mogen houden met de vraag 

in welke mate zij redelijkerwijze de draad opnieuw kan oppikken in het land van herkomst. Zowel de 

opgebouwde banden met België als de banden die nog bestaan met het land van herkomst, en dus de 

vraag hoe gemakkelijk het voor de betrokkene is om aldaar opnieuw een leven te leiden, zijn relevant in 

de beoordeling. Hierbij moeten de elementen van integratie in België weliswaar op hun eigen merites 

worden beoordeeld, maar er blijkt niet dat verweerder zulks niet heeft gedaan. Hij heeft beoordeeld in 

welke mate hieruit een duurzame integratie blijkt die de beëindiging van het verblijfsrecht onevenredig of 

inhumaan zou maken.  

 

Verzoekster toont niet aan dat een incorrecte toepassing werd gemaakt van artikel 42quater, § 1, derde 

lid van de Vreemdelingenwet. 

 

Het enkele gegeven dat verzoekster van mening is dat een verblijf van vier jaar in België wel relatief 

lang is en er wel degelijk sprake is van een integratie op economisch, sociaal en cultureel vlak die maakt 

dat het verblijfsrecht niet kan worden beëindigd, toont verder op zich nog niet aan dat de hieraan 

tegengestelde beoordeling in de bestreden beslissing onwettig of kennelijk onredelijk is.  

 

Nu de wetgever binnen de eerste vijf jaar van het verblijf als familielid in de mogelijkheid van een 

beëindiging heeft voorzien, blijkt niet dat het kennelijk onredelijk is om een verblijf van bijna vier jaar op 

het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing als relatief kort te beschouwen en, op zichzelf 

genomen, onvoldoende om zich te verzetten tegen de beëindiging van het verblijfsrecht. 

 

Met het louter herhalen van de elementen van integratie, zonder concreet in te gaan op de hieromtrent 

voorziene motieven, toont verzoekster verder ook niet aan dat de beoordeling hieromtrent kennelijk 

onredelijk is. Het gegeven dat verzoekster nog jong is en in goede gezondheid verkeert, waardoor zij 

nog lange tijd een bijdrage kan leveren aan de Belgische economie, maakt ook nog niet dat de 

beoordeling kennelijk onredelijk is. Hiermee vermag zij op zich niet aan te tonen dat zij verder in België 

moet kunnen verblijven of dat de banden met dit land van die aard zijn dat het onevenredig of inhumaan 

zou zijn om het verblijf te beëindigen.  

 

2.3.8. Een schending van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet of van het redelijkheidsbeginsel 

wordt niet aangetoond. 

 

2.3.9. De middelen zijn, in al hun onderdelen, ongegrond.  

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoekster.  
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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 zesentwintig augustus tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT I. CORNELIS 

 


