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 nr. 106 284 van 3 juli 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 16 november 2012 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 18 oktober 2012 die een einde stelt 

aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met 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 tot vaststelling van het rolrecht van 5 december 2012 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 5 juni 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juni 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. DE BOEL, die loco advocaat E. DE BOEL verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, 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. Op 28 maart 2011 diende verzoekers Nederlandse vader een aanvraag in tot het verkrijgen van een 

verklaring van inschrijving als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. 

 

1.2. Op 2 april 2011 diende verzoeker een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in functie van zijn Nederlandse vader. 
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1.3. Op 3 oktober 2011 diende verzoeker opnieuw een aanvraag van de verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie in als bloedverwant in neerdalende lijn van zijn Nederlandse vader. 

 

1.4. Op 27 september 2011 besloot de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding verzoekers vader in het bezit te stellen van een E-

kaart.  

 

1.5. Op 16 mei 2012 werd verzoeker in het bezit gesteld van een F-kaart. 

 

1.6. Op 18 oktober 2012 trof de gemachtigde van de staatssecretaris t.a.v. verzoekers vader en moeder 

een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlagen 21). Verzoekers vader en moeder dienden tegen deze beslissingen 

een annulatieberoep in bij de Raad, dat verworpen werd bij arrest nr. 101 635 van 25 april 2013. 

 

1.7. Eveneens op 18 oktober 2012 trof de gemachtigde van de staatssecretaris t.a.v. verzoeker een 

beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 21). Verzoeker werd hiervan in kennis gesteld op 22 oktober 2012. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, 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 een einde gesteld aan het recht op verblijf van 

Naam: D.W.T., Nationaliteit Pakistan, Geboortedatum: (…), Geboorteplaats: (…) Identificatienummer in 

het Rijksregister: (…), Verblijvende te: (…). 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. 

Reden van de beslissing: 

Betrokkene verkreeg het verblijfsrecht als familielid van een burger van de Unie overeenkomstig 

art.40bis. 

Gezien de intrekking van de E-kaart van zijn vader D.T. op basis van art.42bis, §1 van de wet van 

15.12.1980, dient het verblijf van betrokkene zelf te worden beëindigd. Dit in toepassing van artikel 

42quater, §1, eerste lid van de wet van 15.12.1980. 

In de brief met het verzoek om bijkomende informatie werd gevraagd, voor zover er humanitaire 

elementen zijn met betrekking tot de gezinsleden waarmee rekening dient gehouden te worden, dat 

deze konden worden toegevoegd aan het dossier. Heden blijkt er niets te zijn voorgelegd wat van 

humanitaire bezwaren zou getuigen overeenkomstig art. 42 quater, §1, derde lid van de wet van 

15.12.1980.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In haar nota met opmerkingen werpt verwerende partij een exceptie van onontvankelijkheid van het 

beroep op. Zij verduidelijkt deze als volgt: 

 

“(…) In hoofdorde heeft verwerende partij de eer te exceptie van onontvankelijkheid in te roepen, op 

grond van het feit dat in het middel een voldoende en duidelijke omschrijving van de overtreden 

rechtsregel en van de wijze waarop, volgens verzoekster, deze rechtsregel wordt geschonden, 

ontbreekt. 

Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift immers op 

straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het 

beroep worden ingeroepen. Onder "middel" in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel 

door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS, 17 december 2004, nr. 138.590; RvS, 4 

mei 2004, nr. 130.972; RvS, 1 oktober 2006,nr. 135.618). 

Bij het ontbreken van een dergelijke omschrijving van de rechtsregel, is het middel onontvankelijk. (RvV, 

29 november 2007, nr. 14.261) 

Een middel waarbij verweerder of de Raad slechts door het interpreteren van de bedoeling van 

verzoeker kan uitmaken welke schending van welke rechtsregel is bedoeld, is niet ontvankelijk. (RvV, 30 

augustus 2007, nr. 10.815) 
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Gezien het verzoekschrift geen voldoende duidelijk middel in de zin van artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° 

van de wet van 15 december 1980, zoals gedefinieerd in de vaststaande rechtspraak van de Raad van 

State bevat, is de vordering onotvankelijk.” 

 

2.2. Overeenkomstig artikel 39/81, zevende 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), “doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft”. 

 

2.3. De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift opwerpt dat de bestreden beslissing “is 

gebaseerd op een onjuiste en dus gebrekkige motivering”. De Raad neemt aan dat verzoeker met zijn 

inhoudelijke kritiek op de motivering van de bestreden beslissing, die duidelijk wordt toegelicht, beoogt 

te verwijzen naar de schending van de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur, zodat hij wel degelijk een ontvankelijk middel aanvoert. 

 

Verwerende partij kan derhalve niet gevolgd worden in haar betoog. Zij werd ook niet geschaad in haar 

rechten van verdediging aangezien zij zich in ondergeschikte orde ruim verdedigt op de kritiek die geuit 

wordt t.a.v. de bestreden beslissing. De opgeworpen exceptie is derhalve ongegrond. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. De Raad neemt aan dat verzoeker, gelet op onderstaand betoog, in wat kan worden beschouwd als 

een enig middel de schending van de materiële motiveringsplicht beoogt op te werpen. 

 

Verzoeker betoogt hierbij als volgt in zijn synthesememorie: 

 

“De beslissing is gebaseerd op een onjuiste en dus gebrekkige motivering : 

Het verblijfsrecht van verzoeker is afhankelijk van het verblijfsrecht van zijn vader, D.T., dat om een 

onterechte reden is ingetrokken, zoals blijkt uit het bijgevoegde verzoekschrift ter zake. 

Nu het bevel om het grondgebied te verlaten betrekking heeft op een familielid van een burger van de 

Unie, wiens verblijfsrecht ten onrechte is ingetrokken, is het uiteraard passend het herstel van die 

vergissing af te wachten vooraleer uitvoering te geven aan zulk bevel, en het bevel dan ook in 

afwachting van de beslissing ter zake te schorsen.  

Het bevel het grondgebied verlaten voor iemand die hier zonder problemen woont, geen schulden heeft, 

en wiens huur wordt betaald, en die bovendien heeft gehandeld in volstrekte overeenstemming met de 

wetten ter zake en in de overtuiging verkeerde dat zijn toestand geheel correct is, is in de gegeven 

omstandigheden een maatregel die niet in verhouding is met de daardoor veroorzaakte buitenmatige 

last. 

Bovendien heeft betrokkene zijn gehele gezin hier en heeft hij geen belangen in Pakistan, zodat het om 

humanitaire redenen onoorbaar zou zijn hem daarheen te sturen, temeer nu zijn recht op verblijf in 

België eerlang zal worden bevestigd. 

De verwijzing naar de onjuiste en dus gebrekkige motivering is uiteraard een verwijzing naar de wet van 

29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, volgens welke de 

eenzijdige rechtshandeling uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd (art. 2), en de opgelegde motivering 

de juridische en feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen 

(art. 3), en bovendien afdoende moet zijn (art. 3).  

De wet in kwestie is trouwens slechts een explicitering van een reeds voordien bestaand algemeen 

aanvaard principe. 

Door de Belgische Staat wordt aangevoerd dat het middel in kwestie onmogelijk zou kunnen leiden tot 

de nietigverklaring van de thans bestreden beslissing, hoewel het tegenovergestelde het geval is. 

Er is immers m.b.t. de aanvraag van zijn vader eveneens een betwisting aanhangig gemaakt voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, omdat ten onrechte een einde is gesteld aan het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden van de vader van verzoeker. Nu de beslissing m.b.t. de echtgenoot ten 

onrechte werd genomen, is ook het afgeleid recht dat verzoeker als kind geniet ten onrechte 

ingetrokken. Zijn situatie is volstrekt afhankelijk van die van zijn vader, zodat de motivering voor de 

beslissing m.b.t. verzoeker wel degelijk onjuist is, en dus in strijd met het principe van de motiverings-

plicht. 

Verzoeker heeft de Pakistaanse nationaliteit, en loopt dan ook wel degelijk het risico naar Pakistan te 

worden teruggezonden. 

De opmerkingen die hij desbetreffend heeft gemaakt zijn eveneens terecht, en maken een humanitaire 

grond uit.” 
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3.2. Verzoeker, van Pakistaanse nationaliteit, heeft als familielid van een burger van de Unie een 

verblijfsrecht verkregen op basis van artikel 40bis, § 2, 3° van de Vreemdelingenwet, meer bepaald als 

bloedverwant in neergaande lijn van een Nederlandse onderdaan die vermag in België te verblijven 

middels een E-kaart. 

 

3.3. Artikel 42quater, § 1, 1° van de Vreemdelingenwet bepaalt dat een einde kan worden gesteld aan 

het verblijfsrecht van familieleden van een burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn 

wanneer een einde werd gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij hebben 

begeleid of vervoegd. 

 

3.4. Verzoeker wijst er in zijn synthesememorie uitdrukkelijk op dat zijn situatie volstrekt afhankelijk is 

van de situatie van zijn vader en dat aangezien het verblijfsrecht van zijn vader ten onrechte werd 

ingetrokken, ook zijn afgeleid recht ten onrechte werd ingetrokken. Het annulatieberoep dat verzoekers 

vader bij de Raad heeft ingediend tegen de in punt 1.6. vermelde beslissing die een einde stelt aan het 

recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten werd verworpen 

bij arrest nr. 101 635 van 25 april 2013, zodat deze beslissing overeind blijft. Aldus blijft ook de 

bestreden beslissing die hiernaar verwijst overeind en wordt geen schending aangetoond van de 

materiële motiveringsplicht voor wat betreft de bestreden beslissing. 

 

3.5. Verzoekers bloot betoog inzake een risico dat hij loopt wanneer hij naar Pakistan wordt terugge-

zonden kan het bevel om het grondgebied te verlaten dat besloten ligt in de bestreden beslissing niet 

onderuit halen. Verwerende partij kan bovendien gevolgd worden in haar verweer dat verzoeker niet 

duidelijk maakt hoe hij als kind van een vader die de Nederlandse nationaliteit bezit, naar Pakistan zou 

moeten om gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. Evenmin kan hij met zijn 

betoog “bovendien heeft betrokkene zijn gehele gezin hier en heeft hij geen belangen in Pakistan, zodat 

het om humanitaire redenen onoorbaar zou zijn hem daarheen te sturen, temeer nu zijn recht op verblijf 

in België eerlang zal worden bevestigd,” en “de opmerkingen die hij desbetreffend heeft gemaakt zijn 

eveneens terecht, en maken een humanitaire grond uit”, de vaststelling in de bestreden beslissing 

onderuit halen dat hij geen humanitaire elementen heeft aangehaald. Alleszins blijkt uit het gestelde in 

punt 1.6. dat ook verzoekers vader en moeder een beslissing tot beëindiging van hun verblijfsrecht 

gekregen hebben.  

 

3.6. Uit verzoekers betoog blijkt ten slotte dat hij het bevel om het grondgebied te verlaten een 

maatregel acht die niet in verhouding is met de daardoor veroorzaakte buitenmatige last, maar dit 

betoog wordt gekenmerkt door een eigen inschatting van de situatie en de overtuiging dat hij correct 

heeft gehandeld, die het bevel om het grondgebied te verlaten niet aan het wankelen kunnen brengen. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aangetoond.  

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie juli tweeduizend dertien door: 

 

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


