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 nr. 276 690 van 30 augustus 2022 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. AKTEPE 

Amerikalei 95 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 16 mei 2022 heeft 

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

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 20 april 2022, 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 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 18 mei 2022 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met 

toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet. 

 

Gelet op de beschikking van 21 juni 2022 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op 

30 juni 2022. 

 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij, met Marokkaanse nationaliteit, bekwam het verblijfsrecht als familielid van een 

burger van de Unie na indiening van een bijlage 19ter op 13 mei 2020 in toepassing van artikel 40ter van 

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

vreemdelingen van 15 december 1980 (hierna: de Vreemdelingenwet). Zij werd op 3 december 2020 in 

het bezit gesteld van een F-kaart.  

 

De verzoekende partij verkreeg het verblijfsrecht in functie van de Belgische E. H., I. (…), haar toenmalige 

wettelijk samenwonende partner met wie zij zich vestigde.  
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Op 11 mei 2021 deed mevrouw E. H. aangifte bij de politie van Brasschaat wegens mondelinge 

bedreigingen en belaging lastens de verzoekende partij.  

 

Op 11 juni 2021 werd de wettelijke samenwoning stopgezet.  

 

De verzoekende partij werd per schrijven van 20 oktober 2021 uitgenodigd overeenkomstig artikel 

42quater, §5 van de Vreemdelingenwet om nieuwe bewijsdocumenten over te maken in het onderzoek 

naar haar verblijfsrecht.  

 

Op 20 april 2022 werd ten aanzien van de verzoekende partij 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) 

afgeleverd. Het betreft de bestreden beslissing en deze is als volgt gemotiveerd:  

 

“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: M 

Voorna(a)m(en): A 

Nationaliteit: Marokko 

Geboortedatum: X 

Geboorteplaats: Mohammedia 

Identificatienummer in het Rijksregister (…) 

Verblijvende te: (…) 

 

Reden van de beslissing: 

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

bijlage 19ter op 13.05.2020 in toepassing van artikel 40ter van de wet van 15.12.1980. Hij werd op 

03.12.2020 in het bezit gesteld van een F-kaart. Betrokkene verkreeg het verblijfsrecht in functie van de 

Belgische E H, I (84.08.04 308-34), zijn toenmalige wettelijk samenwonende partner met wie hij zich 

vestigde. Intussen is de situatie van betrokkene totaal gewijzigd. Volgens de gegevens in het Rijksregister 

werd de verklaring van wettelijke samenwoning eenzijdig stopgezet op 11.06.2021. 

 

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

betrokkene beëindigd worden. Om overeenkomstig dit wetsartikel rechtmatig een einde te kunnen stellen 

aan het verblijf van betrokkene werd hij op 20.10.2021 verzocht zijn individuele situatie toe te lichten zodat 

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

16.11.2021 door de stad Antwerpen naar betrokkene aangetekend verzonden. Hij maakte daarop 

volgende stukken over: 

- Inschrijving De Voorzorg 

- Verklaring geen financiële steun OCMW Antwerpen dd. 06.12.2021 

- Afschrift van de elektronisch beschikbare gegevens op de F-kaart van betrokkene 

- Arbeidsovereenkomst met NETTO GROUP SPRL van bepaalde duur tot 31.12.2021 

- Betalingsbewijs inschrijving cursus Nederlands 

- Inburgeringscontract dd. 03.12.2020 

- Loonfiches januari tot en met september 2021 

De aan betrokkene betekende brief vermeldde voorts: “Voor zover er nog geen uitsluitsel werd gegeven 

met betrekking tot bovenstaand onderzoek, dient u onze dienst zo spoedig mogelijk op de hoogte te 

brengen van alle (relevante) wijzigingen van uw situatie. U dient uw dossier te actualiseren tot aan de 

ontvangst van het resultaat van bovenstaand onderzoek / tot aan de ontvangst van de F+-kaart.” 

 

Wat de uitzonderingsgronden overeenkomstig artikel 42quater, §4, 1° tot en met 4° van de wet van 

15.12.1980 betreft, dient het volgende te worden vastgesteld: 

Vooreerst kan vastgesteld worden dat betrokkene niet voldoet aan de uitzonderingsgrond voorzien in art. 

42quater, §4, 1° van de wet van 15.12.1980. De wettelijke samenwoonst werd afgesloten op 18.12.2018. 

Betrokkene diende op basis daarvan een aanvraag gezinshereniging in. Ze werd eenzijdig stopgezet op 
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11.06.2021. Betrokkene en de referentiepersoon zijn dus geenszins 3 jaar wettelijk samenwonend 

geweest. 

Bij gebrek aan gemeenschappelijke kinderen, kan gesteld worden dat de uitzonderingsgronden zoals 

voorzien in art. 42quater, §4, 2° en 3° eveneens niet van toepassing zijn. 

Wat betreft de elementen die het verblijf zouden rechtvaardigen zoals in 4° omschreven, er kan niet blijken 

uit de voor de dienst beschikbare gegevens in het dossier dat er sprake zou zijn van een schrijnende 

situatie waar betrokkene het slachtoffer van is of is geweest. Het is bijgevolg redelijk te concluderen dat 

art. 42quater, §4, 4° eveneens niet van toepassing is. 

 

Betrokkene toont evenwel aan tewerkgesteld te zijn bij NETTO GROUP, hetgeen zonder meer een positief 

element is. Verder is hij ingeschreven bij een ziekenfonds. Echter is dit niet afdoende om heden de 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht niet te kunnen nemen. Immers, de 

bestaansmiddelenvoorwaarde betreft een cumulatieve voorwaarde die pas in overweging kan worden 

genomen als eveneens aan minstens één van de uitzonderingsvoorwaarden zoals omschreven in art. 

42quater, § 4, 1° tot 4° voldaan is, wat in casu niet het geval is. 

 

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

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

15.12.1980, dient opgemerkt te worden dat er geen elementen in het dossier zijn terug te vinden waaruit 

zou moeten blijken dat er enig leeftijdsgebonden probleem bestaat of enig medisch bezwaar is dat het 

beëindigen van het verblijfsrecht in de weg zou kunnen staan. 

Betrokkene kwam in maart 2017 naar Europa middels een Spaans toeristisch visum. Hij verklaarde in zijn 

interview i.h.k.v. een onderzoek naar een schijnsamenwoonst van 08.02.2019 dat hij eveneens sedert 

maar 2017 in België zou verblijven, doch hij meldde zich pas voor het eerst bij een Belgische gemeente 

op 18.12.2018 om een verklaring van wettelijke samenwoning met de referentiepersoon te laten 

registreren, nu dus ongeveer drieënhalf jaar geleden. Zulks is, zeker gezien zijn leeftijd (30 jaar), nog een 

relatief korte periode. 

Gezien betrokkene toch bijna 26 jaar in zijn herkomstland heeft geleefd, is het ook niet onredelijk te stellen 

dat hij nog voldoende voeling moet hebben met de taal, de cultuur en de lokale gebruiken. Bovendien was 

zijn ex-partner eveneens van Marokkaanse origine. In ieder geval voert betrokkene zelf geen elementen 

aan met betrekking tot de mate waarin hij banden heeft met zijn herkomstland, dewelke zich zouden 

verzetten tegen het nemen van deze beslissing. 

Betrokkene is thans tewerkgesteld als poetsman voor NETTO GROUP SPRL, wat zonder meer een 

positief element is. Echter, het hebben van een job en bijhorend inkomen is geen afdoende bewijs van 

integratie 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. Bij gebrek aan contra-indicaties dient 

daarenboven geconcludeerd te worden dat de leeftijd en de gezondheidstoestand van betrokkene 

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

actieve leeftijd en kan zijn opgedane werkervaringen en de wil om te werken aanwenden in het land van 

herkomst om aldaar aan de slag te gaan. 

Betrokkene maakt een betaalbewijs voor Nederlandse taalcursussen en een inburgeringscontract over. 

Of hij ook daadwerkelijk de verplichte cursussen heeft afgewerkt, is niet bekend. In ieder geval toont 

betrokkene met de voorgelegde attesten niet aan dat hij geïntegreerd is in die mate dat zulks de huidige 

beslissing zou kunnen verhinderen. Het volgen van een inburgeringstraject is in België verplicht. 

Bovendien zijn het kennen van de regiotaal, de plaatselijke cultuur en gebruiken nodig om een 

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

Wat betrokkenes gezinssituatie betreft, werd hierboven reeds gewezen op het feit dat de verklaring van 

wettelijke samenwoning werd stopgezet op 11.06.2021. Betrokkene staat sedert 17.08.2021 als 

alleenstaande in het Rijksregister ingeschreven. Voor zover bekend heeft hij geen andere gezinsleden. 

Er is geen sprake van minderjarige kinderen met legaal verblijf in het Rijk, noch van een nieuwe relatie. 

Betrokkenes gezinssituatie verzet zich niet tegen het nemen van deze beslissing. 

Het is bijgevolg redelijk te concluderen dat de huidige elementen niet aantonen dat betrokkene op een 

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

 

Gezien het geheel van de voorgelegde documenten en de bovenvernoemde overwegingen lijkt het niet 

inhumaan het verblijfsrecht van betrokkene heden te beëindigen. 

 

Bijgevolg wordt het recht op verblijf van betrokkene beëindigd. Zijn F-kaart dient gesupprimeerd te 

worden.” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 40ter en 42quater van de Vreemdelingenwet, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van het rechtszekerheidsbeginsel, van het vertrouwensbeginsel, van het 

materieel motiveringsbeginsel en van artikel 8 van het EVRM. 

 

Zij licht haar middel toe als volgt: 

 

“De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 (hierna: de Wet formele motivering bestuurshandelingen) 

en artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in 

rechte moeten worden gemotiveerd. 

 

Zo bepalen de artikelen 2 en 3 van de Wet formele motivering bestuurshandelingen het volgende: 

 

“Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

 

Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.” 

 

Daarnaast bepaalt artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed. […]” 

 

Er moet bijgevolg worden benadrukt dat conform de voornoemde wetsbepalingen de administratieve 

beslissing steeds uitdrukkelijk melding moet maken van de feitelijke en juridische gronden, opdat de 

betrokken persoon kennis zou hebben van de gronden waarop de administratieve overheid zich baseert 

om de weigeringsbeslissing te nemen. 

 

Uit het samenlezen van voornoemde wetsbepalingen volgt immers duidelijk dat: 

 

1) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd; 

2) In de motivering, die wordt opgenomen in de bestreden, zowel de feitelijke als de juridische gronden 

dienen te worden vermeld; 

3) De motivering afdoende dient te zijn. 

 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn, rekening houdende met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig wordt geformuleerd, opdat de betrokken 

persoon in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is om de genomen beslissing aan te 

vechten. 

 

Er is bijgevolg sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer de betrokken persoon 

zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een dergelijke beslissing is gekomen. Met andere woorden, 

om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan 

waarvan men na de lezing ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. 

 

Het is de taak van Uw Raad om het oordeel van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de 

administratieve beslissing tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde 

verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 1999, arrest nr. 

82.301; RvV 25 mei 2010, arrest nr. 43.735; RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.602, punt 2.3 in fine en punt 

2.4 in fine). 

 

2. 

Daarnaast legt het zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenbevinding (RvS 14 februari 2006, 

arrest nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, arrest nr. 167.411; RvV 25 mei 2010, arrest nr. 43.735). 
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Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

nemen van de beslissing zich moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken (RvV 25 mei 2010, arrest nr. 43.735; RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.599, punt 2.4). 

 

3. 

Het rechtszekerheidsbeginsel in combinatie met het vertrouwensbeginsel houdt in dat een 

rechtsonderhorige erop moet kunnen vertrouwen dat de administratieve overheid een vaste gedragslijn 

zal blijven aanhouden en dat de rechtsonderhorige – bij het uitblijven van enig handelen van de 

administratieve overheid – ervan mag uitgaan dat er geen reden zal bestaan dat het bestuur anders zal 

handelen dan de schijn die zij heeft opgewekt door te verzuimen te handelen. De rechtsonderhorige mag 

er dan ook op rekenen dat hij niet langer in een rechtsonzekere positie verkeert, zodat hij erop kan 

vertrouwen dat er geen reden bestaat dat de administratie een andere gedragslijn zal aannemen. 

 

4. 

In casu is de bestreden beslissing op een niet op een afdoende wijze gemotiveerd, daar administratieve 

beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn wanneer de motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, 

precies en volledig geformuleerd wordt zodat de betrokken persoon in alle duidelijkheid kan oordelen of 

het al dan niet zinvol is om de genomen beslissing aan te vechten. 

 

Bovendien legt het zorgvuldigheidsbeginsel de verwerende partij de plicht op om beslissingen zorgvuldig 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (RvV 11 juni 2009, arrest nr. 

28.602, punt 2.3). Het zorgvuldigheidsbeginsel bij de feitenvinding vereist dat de verwerende partij slechts 

na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag 

nemen (RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.599, punt 2.4). 

 

Overigens staat ook vast dat het redelijkheidsbeginsel Uw Raad het toelaat de bestreden beslissing 

onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat (RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.602, punt 

2.3 in fine; RvV 11 juni 2009, arrest nr. 28.599, punt 2.4 in fine). 

 

De bestreden beslissing is kennelijk onredelijk genomen. 

 

 

5. 

De bestreden beslissing, zijnde een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan 

drie maanden, werd door verwerende partij genomen omdat men vooreerst stelt dat er geen sprake is van 

3 jaar wettelijke samenwoonst. 

 

Verwerende partij verwijst hiervoor naar artikel 42quater, §1, 4° Vreemdelingenwet, 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 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.” 

 

Het wordt niet betwist dat verzoeker en de referentiepersoon geen drie jaar als wettelijk geregistreerde 

partners hebben samengewoond. De wettelijke samenwoonst werd immers afgesloten op 18.12.2020 en 

beëindigd op 11.06.2021. Dit blijkt enerzijds uit het rijksregister van de referentiepersoon, en wordt 

anderzijds bevestigd in de bestreden beslissing. 

(stukken 3, 1) 

 

Doch wat tevens wordt bevestigd in de bestreden beslissing, is dat verzoeker reeds in België verbleef 

sinds maart 2017! Verzoeker en zijn toenmalige partner woonden reeds feitelijk samen en vormden dus 
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reeds een gezinscel vooraleer de wettelijke samenwoonst officieel werd afgelegd op 18.12.2020. Dit blijkt 

zeer duidelijk uit de bestreden beslissing! 

 

Op het ogenblik dat de wettelijke samenwoonst werd beëindigd op 11.06.2021 was er dus wel degelijk 

sprake van méér dan 3 jaar een gezinscel! 

 

Het is daarbij algemene praktijk van verwerende partij om de drie verschillende beëindigingsgronden, 

opgesomd in artikel 42quater, §1, 4° Vreemdelingenwet, NIET perse te verbinden aan de hypothese die 

het verblijfsrecht initieel heeft geopend, met name: 

- Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap; 

- Het niet-gelijkgesteld geregistreerd partnerschap; 

- Bloedverwanten in opgaande of neergaande lijn. 

 

Dat betekent dat verwerende partij de vaste praktijk aanneemt om bv. het gebrek aan gezinscel ook te 

gaan gebruiken als beëindigingsgrond voor echtgenoten die niet meer samenwonen ondanks deze niet 

uit de echt zijn geschieden. Verwerende partij maakt hier geen opsplitsing in! 

 

Dit is vaststaande praktijk van verwerende partij, waarbij Uw Raad zelfs reeds meerdere keren oordeelde 

dat dit ingaat tegen de interpretatie die het Hof van Justitie heeft gegeven aan artikel 42quater, §1, 4° 

Vreemdelingenwet (zie bv. arresten RvV 16 juni 2016, arrest nr. 169.961; RvV 24 juli 2014, nr. 127 399; 

RvV 22 juni 2021, arrest nr. 257 053; RvV 31 januari 2022, arrest nr. 267 609 met verwijzing naar de 

volgende arresten van het HvJ: HvJ 30 juni 2016, C-115/15, NA, punt 47; HvJ 10 juli 2014, C-244/13, 

Ogieriakhi, punt 37; HvJ 8 november 2012, C-40/11, Iida; HvJ 13 februari 1985, 267/83, Diatta, punten 

20-22). 

 

Verwerende partij schendt haar beginselen van behoorlijk bestuur (in het bijzonder het zorgvuldigheids-, 

het vertrouwens- en het rechtszekerheidsbeginsel) door haar vaststaande praktijk, nl. om de 3 

verschillende beëindigingsgronden NIET te laten overeenstemmen met de 3 hypotheses die het 

verblijfsrecht initieel hebben geopend, IN CASU NIET toe te passen wanneer het haar goed uitkomt! 

 

Verwerende partij had, in overeenstemming met haar gebruikelijke toepassing van artikel 42quater, §1, 

4° Vreemdelingenwet, moeten vaststellen dat er in casu wel degelijk sprake is geweest van méér dan 3 

jaar een gezinscel, daar verzoeker reeds sinds maart 2017 feitelijk samenwoonde met de 

referentiepersoon en ermee dus een koppel vormde, vooraleer betrokkenen besloten om op 18.12.2020 

een verklaring van wettelijke samenwoonst af te leggen. 

 

De ratio legis van de wettelijke bepaling is, volgens verwerende partij (!), het verblijf beëindigen wanneer 

er niet voldoende lang sprake is geweest van een gezamenlijke vestiging. Omgekeerd, kan men dus 

stellen dat het de ratio legis is om de beëindiging van het verblijf te verhinderen indien er wél voldoende 

lang een gezamenlijke vestiging is geweest. Wanneer er louter sprake zou zijn van 3 jaar feitelijke 

samenwoonst, kan er begrepen worden dat dit onvoldoende is omdat er dan geen juridische band tussen 

2 personen wordt geschapen. Doch indien deze personen na verloop van tijd, dus na een tijd feitelijke 

gezamenlijke vestiging, toch beslissen om een wettelijke samenwoonst aan te gaan, is er geen énkele 

reden om de gezamenlijke vestiging en het bestaan van de gezinscel, voorafgaand aan de wettelijke 

samenwoonst, buiten beschouwing te laten. 

 

Recent oordeelde Uw Raad bovendien, wat de opsplitsing van de 3 beëindigingsgronden in functie van 

de openingsgrond betreft, dat dit hoe dan ook niet van toepassing is op familieleden van statische Belgen, 

doch enkel op familieleden van Unieburgers die gebruik hebben gemaakt van hun vrij verkeersrecht (RvV 

28 maart 2022, arrest nr. 270 573 met verwijzing naar arresten van de Raad van State: RvS 24 april 1995, 

nr. 53.030; RvS 5 maart 2004, nr. 128.878; RvS 4 oktober 2005, nr. 149.807; RvS 8 mei 2006, nr. 

158.407). In dit arrest werd beslist dat het gebrek aan gezamenlijke vestiging wel degelijk kan worden 

toegepast bij echtgenoten die nog niet officieel gescheiden zijn, daar de interpretatie in de hierboven 

aangehaalde arresten van het HvJ louter van toepassing is op familieleden van Unieburgers die gebruik 

hebben gemaakt van hun vrij verkeersrecht. Omgekeerd en in casu, kan men dus stellen dat wanneer er 

wél sprake is van meer dan 3 jaar gezamenlijke vestiging, ondanks er geen sprake is van 3 jaar wettelijke 

samenwoonst, het verblijfsrecht van een familielid van een statische Belg NIET kan worden beëindigd. 

 

 

6. 

Verwerende partij kon het verblijf van verzoeker aldus niet beëindigen, gelet op het bovengenoemde. 
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Louter ondergeschikt, wenst verzoeker het volgende toe te voegen: 

 

Artikel 42quater, §1, derde lid Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

“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.” 

 

Verzoeker heeft hiertoe de volgende bewijsstukken bijgebracht (deze stukken bevinden zich in het 

administratief dossier): 

 

- Arbeidsovereenkomst met loonfiches; 

- Inburgeringscontract; 

- Inschrijving cursus Nederlands; 

- Verklaring OCMW ‘geen financiële steun’; 

- Bewijs aansluiting ziektekostenverzekering bij De Voorzorg. 

 

Verzoeker heeft met andere woorden aangetoond dat hij werkzaam is in het Rijk, voldoende 

bestaansmiddelen geniet en niet ten laste valt van het Belgisch sociaal zekerheidsstelsel. Hij is hier ook 

op sociaal en cultureel vlak geïntegreerd. Doch verzoeker herhaalt dat deze elementen louter 

ondergeschikt zijn, daar zijn verblijf hoe dan ook niet kon worden ingetrokken, gelet op hetgeen werd 

aangehaald onder punt 5. 

 

Met de standaard motivering van verwerende partij dat deze elementen ‘nodig zijn om een menswaardig 

leven te kunnen leiden’ kan élke vorm van integratie in het Rijk worden afgewezen. Verzoeker heeft het 

merendeel van zijn volwassen economische leven in België doorgebracht. Gelet op de problematische 

arbeidsmarkt in Marokko is het geenszins aangetoond dat hij aldaar zal kunnen werken, in tegenstelling 

tot hetgeen verwerende partij gemakkelijkheidshalve aanneemt. Verzoeker heeft wel degelijk aangetoond 

dat zijn privé belangen (economisch, sociaal en cultureel) zich alhier situeren; hij verblijft bovendien al 

meer dan 5 jaar in het Rijk, waardoor er bij gedwongen terugkeer naar Marokko wel degelijk sprake zou 

zijn van een schending van artikel 8 EVRM. 

 

Verwerende partij heeft dan ook de beginselen van behoorlijk bestuur geschonden, alsook heeft zij een 

onjuiste toepassing gemaakt van artikel 42quater, §1 Vreemdelingenwet. 

 

Het middel is absoluut gegrond.” 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. 

Het afdoend 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, met name dat 

de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht 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 de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken van de 

redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen 

uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 oktober 

2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

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 houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

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

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 
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meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

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

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

 

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 rechtszekerheidsbeginsel, dat verzoeker ook geschonden acht, is een uit de rechtsstaat voortvloeiend 

beginsel dat inhoudt dat het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de rechtssubjecten in 

staat zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat die rechtssubjecten 

moeten kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur (RvS 11 januari 2007, nr. 

166.563; I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 

2006, 315-349).  

 

Het vertrouwensbeginsel is een beginsel van behoorlijk bestuur dat moet vermijden dat de rechtmatige 

verwachtingen welke de burger uit het bestuursoptreden put, te kort worden gedaan. Dit houdt in dat de 

burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of beloften 

die de overheid in een concreet geval heeft gedaan (RvS 22 maart 2004, nr. 129.541). Het  

vertrouwensbeginsel houdt in dat de door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte rechtmatige 

verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing is genomen met toepassing van artikel 42quater, § 1, 4° 

van de Vreemdelingenwet. Dit artikel 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 : 

(…) 

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;” 

 

De verwerende partij motiveert in de bestreden beslissing dat de wettelijke samenwoonst werd afgesloten 

op 18 december 2018 en betrokkene op basis daarvan een aanvraag gezinshereniging indiende. De 

verwerende partij stelt dat de wettelijke samenwoning eenzijdig werd stopgezet op 11 juni 2021 en 

betrokkene en de referentiepersoon dus geenszins 3 jaar wettelijk samenwonend zijn geweest. De 

verzoekende partij bevestigt dit overigens in haar enig middel. Het is bovendien volgens de verwerende 

partij redelijk te concluderen dat de huidige elementen van het administratief dossier niet aantonen dat 

betrokkene op een wijze is geïntegreerd in België dat het een beëindiging van het verblijf in de weg zou 

kunnen staan. 

 

De Raad stelt vast dat in casu er sprake was van een aanvraag van de verblijfskaart van een familielid 

die geen onderdaan is van de Unie met een Belgische partner op grond van een wettelijke samenwoning 

of geregistreerd partnerschap in toepassing van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag 

werd ingediend op 13 mei 2020 en op 3 december 2020 werd de verblijfskaart afgegeven. De verzoekende 

partij gaat geheel voorbij aan de tekst van artikel 42quater dat duidelijk stelt dat er einde kan worden 

gemaakt aan het recht op verblijf binnen de vijf jaar na de erkenning van het recht op verblijf. Aangezien 

de aanvraag pas ingediend werd op 13 mei 2020, is dit de datum waarop de erkenning van het 

verblijfsrecht ten vroegste kan ingaan. De beëindiging dateert van 20 april 2022, zodat het overduidelijk 

is dat het recht op verblijf werd beëindigd binnen de 5 jaar na de erkenning van het recht op verblijf. 

 

Er bestaat evenwel een uitzonderingsgrond, voorzien in § 4, 1° van voormeld artikel dat stelt dat er geen 

einde kan worden gesteld aan het verblijf indien “het huwelijk, het geregisteerd 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, 
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ten minste drie jaar heeft geduurd waarvan minstens één jaar in het Rijk”. Ook deze uitzonderingsbepaling 

moet zo gelezen worden dat dit van toepassing is vanaf de erkenning van het recht op verblijf. In casu 

wordt niet betwist dat de wettelijke samenwoonst geen drie jaar heeft geduurd, zodat de verzoekende 

partij niet onder de uitzonderingsgrond valt. Evenmin was er sprake van een gezamenlijke vestiging van 

ten minste drie jaar vanaf de erkenning van het verblijfsrecht. 

 

Waar de verzoekende partij er op wijst dat er sprake is van een zuiver interne situatie zodat er voor de 

interpretatie van dit artikel niet gegrepen kan worden naar de interpretatie gegeven door het Hof van 

Justitie, kan zij worden gevolgd.  

 

Hoe dan ook betekent dit geenszins dat de verwerende partij diende rekening te houden met het feit dat 

de verzoekende partij reeds in België verbleef in 2017 en al feitelijk samenwoonde met haar toenmalige 

partner, aangezien dit allemaal dateert van vóór de erkenning van het recht op verblijf.  

 

Verder toont de verzoekende partij niet aan dat de verwerende partij een verkeerde toepassing heeft 

gemaakt van artikel 42quater, nu zij zelf niet betwist dat er geen sprake meer is van een wettelijke 

samenwoonst. 

 

Ondergeschikt stelt de verzoekende partij dat zij heeft aangetoond dat zij werkzaam is in het Rijk, 

voldoende bestaansmiddelen geniet en niet ten laste valt van het Belgisch sociaal zekerheidsstelsel. Zij 

is hier naar eigen zeggen ook op sociaal en cultureel vlak geïntegreerd. Zij stelt dat zij het merendeel van 

haar volwassen economische leven in België heeft doorgebracht. Gelet op de problematische 

arbeidsmarkt in Marokko is het volgens haar geenszins aangetoond dat zij daar zal kunnen werken, in 

tegenstelling tot hetgeen de verwerende partij gemakkelijkheidshalve aanneemt. 

 

De verzoekende partij stelt het niet eens te zijn van de beoordeling van haar integratie door de verwerende 

partij in de bestreden beslissing, maar met deze argumentatie maakt de verzoekende partij echter niet 

aannemelijk dat de uitgebreide en concrete motieven aangaande de integratie van de verzoekende partij 

in België kennelijk onredelijk zouden zijn. Zij luiden als volgt:  

 

“Betrokkene toont evenwel aan tewerkgesteld te zijn bij NETTO GROUP, hetgeen zonder meer een 

positief element is. Verder is hij ingeschreven bij een ziekenfonds. Echter is dit niet afdoende om heden 

de beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht niet te kunnen nemen. Immers, de 

bestaansmiddelenvoorwaarde betreft een cumulatieve voorwaarde die pas in overweging kan worden 

genomen als eveneens aan minstens één van de uitzonderingsvoorwaarden zoals omschreven in art. 

42quater, § 4, 1° tot 4° voldaan is, wat in casu niet het geval is. 

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

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

15.12.1980, dient opgemerkt te worden dat er geen elementen in het dossier zijn terug te vinden waaruit 

zou moeten blijken dat er enig leeftijdsgebonden probleem bestaat of enig medisch bezwaar is dat het 

beëindigen van het verblijfsrecht in de weg zou kunnen staan. 

Betrokkene kwam in maart 2017 naar Europa middels een Spaans toeristisch visum. Hij verklaarde in zijn 

interview i.h.k.v. een onderzoek naar een schijnsamenwoonst van 08.02.2019 dat hij eveneens sedert 

maar 2017 in België zou verblijven, doch hij meldde zich pas voor het eerst bij een Belgische gemeente 

op 18.12.2018 om een verklaring van wettelijke samenwoning met de referentiepersoon te laten 

registreren, nu dus ongeveer drieënhalf jaar geleden. Zulks is, zeker gezien zijn leeftijd (30 jaar), nog een 

relatief korte periode. 

Gezien betrokkene toch bijna 26 jaar in zijn herkomstland heeft geleefd, is het ook niet onredelijk te stellen 

dat hij nog voldoende voeling moet hebben met de taal, de cultuur en de lokale gebruiken. Bovendien was 

zijn ex-partner eveneens van Marokkaanse origine. In ieder geval voert betrokkene zelf geen elementen 

aan met betrekking tot de mate waarin hij banden heeft met zijn herkomstland, dewelke zich zouden 

verzetten tegen het nemen van deze beslissing. 

Betrokkene is thans tewerkgesteld als poetsman voor NETTO GROUP SPRL, wat zonder meer een 

positief element is. Echter, het hebben van een job en bijhorend inkomen is geen afdoende bewijs van 

integratie 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. Bij gebrek aan contra-indicaties dient 

daarenboven geconcludeerd te worden dat de leeftijd en de gezondheidstoestand van betrokkene 

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

actieve leeftijd en kan zijn opgedane werkervaringen en de wil om te werken aanwenden in het land van 

herkomst om aldaar aan de slag te gaan. 
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Betrokkene maakt een betaalbewijs voor Nederlandse taalcursussen en een inburgeringscontract over. 

Of hij ook daadwerkelijk de verplichte cursussen heeft afgewerkt, is niet bekend. In ieder geval toont 

betrokkene met de voorgelegde attesten niet aan dat hij geïntegreerd is in die mate dat zulks de huidige 

beslissing zou kunnen verhinderen. Het volgen van een inburgeringstraject is in België verplicht. 

Bovendien zijn het kennen van de regiotaal, de plaatselijke cultuur en gebruiken nodig om een 

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

Wat betrokkenes gezinssituatie betreft, werd hierboven reeds gewezen op het feit dat de verklaring van 

wettelijke samenwoning werd stopgezet op 11.06.2021. Betrokkene staat sedert 17.08.2021 als 

alleenstaande in het Rijksregister ingeschreven. Voor zover bekend heeft hij geen andere gezinsleden. 

Er is geen sprake van minderjarige kinderen met legaal verblijf in het Rijk, noch van een nieuwe relatie. 

Betrokkenes gezinssituatie verzet zich niet tegen het nemen van deze beslissing.” 

 

De verzoekende partij stelt het niet eens te zijn met deze beoordeling van de elementen van integratie 

door de verwerende partij in de bestreden beslissing, maar zij betwist de volgende motieven zelfs niet in 

concreto: “de bestaansmiddelenvoorwaarde betreft een cumulatieve voorwaarde die pas in overweging 

kan worden genomen als eveneens aan minstens één van de uitzonderingsvoorwaarden zoals 

omschreven in art. 42quater, § 4, 1° tot 4° voldaan is, wat in casu niet het geval is”, “een verklaring van 

wettelijke samenwoning met de referentiepersoon te laten registreren, nu dus ongeveer drieënhalf jaar 

geleden. Zulks is, zeker gezien zijn leeftijd (30 jaar), nog een relatief korte periode.”, “Gezien betrokkene 

toch bijna 26 jaar in zijn herkomstland heeft geleefd, is het ook niet onredelijk te stellen dat hij nog 

voldoende voeling moet hebben met de taal, de cultuur en de lokale gebruiken. Bovendien was zijn ex-

partner eveneens van Marokkaanse origine.”, “In ieder geval voert betrokkene zelf geen elementen aan 

met betrekking tot de mate waarin hij banden heeft met zijn herkomstland, dewelke zich zouden verzetten 

tegen het nemen van deze beslissing.”, “Betrokkene is thans tewerkgesteld als poetsman voor NETTO 

GROUP SPRL, wat zonder meer een positief element is. Echter, het hebben van een job en bijhorend 

inkomen is geen afdoende bewijs van integratie 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”, “Bij 

gebrek aan contra-indicaties dient daarenboven geconcludeerd te worden dat de leeftijd en de 

gezondheidstoestand van betrokkene toelaten dat hij ook in het land van herkomst kan worden 

tewerkgesteld. Betrokkene is op economisch actieve leeftijd en kan zijn opgedane werkervaringen en de 

wil om te werken aanwenden in het land van herkomst om aldaar aan de slag te gaan.”, “Of hij ook 

daadwerkelijk de verplichte cursussen heeft afgewerkt, is niet bekend. In ieder geval toont betrokkene met 

de voorgelegde attesten niet aan dat hij geïntegreerd is in die mate dat zulks de huidige beslissing zou 

kunnen verhinderen. Het volgen van een inburgeringstraject is in België verplicht.  

Bovendien zijn het kennen van de regiotaal, de plaatselijke cultuur en gebruiken nodig om een 

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

motieven blijven dan ook overeind.  

 

De Raad acht deze uitgebreide motieven bovendien niet kennelijk onredelijk. Minstens maakt de 

verzoekende partij niet aannemelijk dat ze dit wel zouden zijn. De verzoekende partij maakt dan ook niet 

aannemelijk dat de verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze zou besloten hebben dat “Het bijgevolg 

redelijk (is) te concluderen dat de huidige elementen niet aantonen dat betrokkene op een wijze is 

geïntegreerd in België dat het een beëindiging van het verblijf in de weg zou kunnen staan.”.  

 

Waar de verzoekende partij ten slotte de schending aanvoert van artikel 8 van het EVRM, merkt de Raad 

op dat de bestreden beslissing expliciet geen bevel om het grondgebied te verlaten bevat, en de bestreden 

beslissing op zich dus geen schending van het privé- of gezinsleven van de verzoekende partij in de zin 

van artikel 8 van het EVRM tot gevolg kan hebben. Dit onderdeel van het enig middel is niet ontvankelijk.  

 

Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij de schending van de door haar 

opgeworpen bepalingen en beginselen niet aannemelijk heeft gemaakt, noch heeft zij aannemelijk 

gemaakt dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze werd genomen.  

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

 

 

 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende partij.  
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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 dertig augustus tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 


