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 nr. 109 822 van 16 september 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 Moldavische nationaliteit te zijn, op 16 januari 2013 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 17 

december 2012 tot intrekking van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 14ter). 

 

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 26 maart 2013 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 juli 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 september 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat F. HASOYAN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster trad op 28 juni 2008 in het huwelijk met C. N., een man met de Moldavische 

nationaliteit. 

 

1.2. C. N. verwierf, in functie van zijn in België verblijvende ouders, die de Bulgaarse nationaliteit 

verwierven, de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. 

 

1.3. Verzoekster kwam op 31 oktober 2010 het Rijk binnen en werd  op 3 november 2010 in het bezit 

gesteld van een attest van immatriculatie waarvan de geldigheidsduur verstreek op 6 november 2010.  
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1.4. Op 8 november 2010 werd verzoekster in het bezit gesteld van een bijlage 15 ten bewijze van het 

feit dat zij een ontvankelijke aanvraag tot verblijf, in functie van haar echtgenoot, had ingediend. Deze 

aanvraag werd vervolgens ingewilligd. 

 

1.5. Via een op 12 juni 2012 gedateerd schrijven deelde de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding aan verzoekster mee dat hij 

overwoog een einde te stellen aan haar verblijf en verzocht hij haar bewijzen over te maken aangaande 

de aard en de hechtheid van de gezinsband, de duur van haar verblijf in het Rijk en het bestaan van 

familie- of culturele of sociale banden met haar land van herkomst. 

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 12 december 2012 de beslissing tot intrekking van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die verzoekster op 27 december 2012 werd ter kennis 

gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 11, §2 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 26/4, §1 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 in het Rijk van: 

 

Naam: [N.] 

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

Nationaliteit: Moldavië (Rep.) 

[…]  

 

gemachtigd tot een verblijf op basis van artikel 10 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de 

volgende reden: 

 

X de betrokkene voldoet niet meer aan één van de voorwaarden van artikel 10 van de wet (artikel 11, 

§2, eerste lid, 1 °). De betrokkene onderhoudt niet of niet meer een werkelijk huwelijks- of gezinsleven 

met de vreemdeling die vervoegd werd (artikel 11, §2, eerste lid, 2°). 

 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat betrokkene en haar echtgenoot gescheiden zijn op 

04.09.2012. Sedert 23.11.2012 is de echtgenoot van betrokkene woonachtig in […] Dilbeek, terwijl 

betrokkene woonachtig blijft te […] St Pieters-Leeuw. 

 

Wat betreft de bepalingen van artikel 11, §2, voorlaatste lid van de wet van 15.12.1980: 

-aangezien betrokkene pas in België aangekomen is in september 2010 weegt de korte duur van het 

verblijf niet op tegen het niet verlengen van het verblijfsrecht. Betrokkene verbleef 2 jaar in België en 27 

jaar in haar land van herkomst. 

-omwille van de korte duur van het verblijf in België is het eveneens ondenkbaar dat er geen familie-

banden, culturele of sociale banden meer bestaan met het land van herkomst van betrokkene. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de 

betrokkene bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert gespreid over twee middelen, die samen kunnen worden behandeld, de schen-

ding aan van de artikelen 10, 11, § 2 vijfde lid en 62 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het zorgvuldigheids-

beginsel, van het evenredigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.  
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Zij verschaft volgende toelichting: 

 

“Art. 11, §2 vreemdelingenwet stelt dat (Wet 15 december 1980): 

 

“De minister of zijn gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die op grond van artikel 10 

toegelaten werd tot een verblijf in het Rijk in één van de volgende gevallen niet meer het recht heeft om 

in het Rijk te verblijven: 1° de vreemdeling voldoet niet meer aan één van de voorwaarden van artikel 

10; 

(...)" 

 

Art. 11, §2 vw. bepaalt o.a. de redenen op grond van dewelke een toegekend verblijf kan worden 

beëindigd. 

 

De beëindiging van verblijf impliceert een wijziging van de situatie, of het verkrijgen van nieuwe 

inlichtingen. Er kan geen beëindiging van het verblijf plaatsvinden op basis van gegevens die tevoren al 

bekend waren (zie: RvV 16459). 

 

In de Memorie van Toelichting in casu wordt duidelijk gesteld dat de algemene controles terzake zowel 

een controle inhouden van het gezin[s]leven, als uiteraard van het voortdurend aanwezig zijn van de 

voorwaarden van de gezinshereniging (Parl. St. Doc 51-2478/001 p. 62), doch dat dit motief op een 

redelijke manier moet worden gebruikt, met name met het oog op de aard en de hechtheid van de 

familiale banden van de persoon (Parl. St. Doc 51-2478/001, p. 57-58). Ook wordt in dezelfde Memorie 

van Toelichting benadrukt dat de intrekking van het verblijf op deze gronden enkel een algemene 

mogelijkheid is, die geval per geval moet worden onderzocht (Parl. St. Doc 51-2478/001 p. 75). 

 

Verzoekster betwist niet dat zij geen hechte banden meer heeft met haar ex-echtgenoot, aangezien zij 

uit het echt gescheiden is met betrokkene, doch meent dat verwerende partij geen grondige onderzoek 

heeft gevoerd aangaande haar concrete situatie. 

 

Verzoekster woont minstens sedert 21.08.2009 in België (Stukken 2). 

 

Verzoekster is inmiddels uitstekend geïntegreerd in het Rijk en heeft steeds sedert haar legaliteit diverse 

opleidingen gevolgd en bijgevolg arbeid verricht (Stukken 3 e.v.). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel (sensu lato) tenslotte omvat het beginsel van de evenwichtigheid: dit 

beginsel doelt op de evenwichtige beoordeling van alle bij de beslissing betrokken belangen, (zie W. 

VAN GERVEN, Beginselen van behoorlijk handelen, R. W. 1982 -1983, 963.). 

 

Dat verwerende partij geenszins rekening heeft gehouden met de integratie, opleidingen, werkbereid-

heid, werkverleden en de recente job van verzoekster. 

 

[…] 

 

Het evenredigheidsbeginsel impliceert dat de overheid ervoor moet zorgen dat de lasten en/of de 

nadelige gevolgen van een overheidsbesluit voor een burger niet zwaarder is dan het algemeen belang 

van het besluit. Het is een maatstaf ter beoordeling van de wijze waarop een overheid haar 

bevoegdheid gebruikt tot verwezenlijking van een algemeen belang dat per hypothese conflicteert met 

andere beschermenswaardige algemene of private belangen. Dit beginsel ziet op het resultaat van de 

door de overheid door te voeren belangenafweging. 

 

In de rechtsleer is er terecht op gewezen dat de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel qua intensiteit 

moet verschillen al naargelang een norm dan wel een individuele overheidshandeling er het voorwerp 

van uitmaakt. In het eerste geval zal de rechter zich wegens het doorgaans vrij grote beleidsvrijheid van 

het democratisch bestuur moeten beperken tot een marginale toetsing: enkel de kennelijke of 

klaarblijkelijke onevenredigheid van de belangenafweging ten opzichte van het beoogde doel die in de 

norm besloten ligt, mag door de rechter worden gesanctioneerd. T.a.v. individuele beslissingen c.q. (bij 

de beoordelingen ervan) de toepassing van een norm in het concreet geval daarentegen, beschikt de 

rechter over meer beoordelingselementen om uit te maken of in casu de beperking en/of de 

sanctionering buiten verhouding staat tot hetgeen de burger verweten wordt resp. het beoogde doel in 

casu betreft het om een individuele beslissing en beschikt de rechter over een ruimere toetsingsvrijheid 

en dient na te gaan of de overheid niet tot een onredelijk besluit is gekomen. 
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In casu meent verzoekster dat - niettegenstaande alle gegeven elementen van opleiding, tewerkstelling 

en integratie in hoofde van verzoekster - de beslissing van verwerende partij een manifeste inbreuk 

uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel (Stukken 3 e.v. 11). 

 

Derhalve is de bestreden beslissing manifest onredelijk en dient deze te worden vernietigd.” 

 

2.2.1. De Raad merkt op dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit artikel 62 van 

de Vreemdelingenwet en uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 tot doel heeft de bestuurde 

in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid een beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt 

(RvS 25 september 2002, nr. 110.667; RvS 10 december 2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 

144.471). Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud ervan verzoekster het 

genoemde inzicht verschaft en haar aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Uit het 

door verzoekster neergelegde verzoekschrift blijkt trouwens dat zij zowel de feitelijke als de juridische 

overwegingen die aan de basis liggen van de bestreden beslissing kent, zodat het doel dat met het 

bestaan van de formele motiveringsplicht wordt beoogd, is bereikt.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

2.2.2. Het artikel 11, § 2 van de Vreemdelingenwet waarvan verzoekster de schending aanvoert luidt als 

volgt: 

 

“De minister of zijn gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die op grond van artikel 10 

toegelaten werd tot een verblijf in het Rijk in een van de volgende gevallen niet meer het recht heeft om 

in het Rijk te verblijven: 

 

1° de vreemdeling voldoet niet meer aan een van de in artikel 10 bepaalde voorwaarden; 

2° de vreemdeling en de vreemdeling die vervoegd werd, onderhouden niet of niet meer een werkelijk 

huwelijks- of gezinsleven; 

3° de vreemdeling, die toegelaten werd tot een verblijf in het Rijk in de hoedanigheid van geregistreerde 

partner op grond van artikel 10, § 1, 4° of 5°, of de vreemdeling die vervoegd werd, is in het huwelijk 

getreden of heeft een wettelijk geregistreerd partnerschap met een andere persoon; 

4° de vreemdeling of de persoon die hij vervoegt, heeft valse of misleidende informatie of valse of 

vervalste documenten gebruikt, of heeft fraude gepleegd of onwettige middelen gebruikt die van 

doorslaggevend belang zijn geweest voor de erkenning van het recht op verblijf, of het staat vast dat het 

huwelijk, het partnerschap of de adoptie uitsluitend afgesloten werden opdat de betrokken vreemdeling 

het Rijk zou kunnen binnenkomen of er verblijven. 

 

De op het punt 1°, 2° of 3° gebaseerde beslissing mag enkel getroffen worden gedurende de eerste drie 

jaar na de afgifte van de verblijfstitel of, in de gevallen bedoeld in artikel 12bis, §§ 3 of 4, na de afgifte 

van het document dat bewijst dat de aanvraag werd ingediend. 

 

De minister of diens gemachtigde kan met het oog op een verlenging of vernieuwing van de verblijfstitel, 

controles verrichten of laten verrichten om na te gaan of de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden 

van artikel 10. Hij kan op elk moment specifieke controles verrichten of laten verrichten in geval dat er 

gegronde vermoedens zijn van fraude of dat het huwelijk, het partnerschap of de adoptie tot stand is 

gekomen om voor de betrokken persoon toegang tot of verblijf in het Rijk te verkrijgen. 

 

De minister of zijn gemachtigde kan, op basis van het eerste lid, 1°, 2°, of 3° geen einde maken aan het 

verblijf van de vreemdeling die aantoont het slachtoffer te zijn geweest tijdens het huwelijk of het 

partnerschap van een feit als bedoeld in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405 van het 

Strafwetboek. In de andere gevallen houdt de minister of zijn gemachtigde in het bijzonder rekening met 

de situatie van personen die het slachtoffer zijn van geweld in de familie, die niet langer een gezinscel 

vormen met de persoon die zij vervoegden en die bescherming nodig hebben. In deze gevallen brengt 

hij de betrokken persoon op de hoogte van zijn beslissing om geen einde te stellen aan zijn verblijf, op 

basis van het eerste lid, 1°, 2° of 3°. 

 

Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf op basis van het eerste lid, 1°, 2° of 3°, houdt 

de minister of zijn gemachtigde rekening met de aard en de hechtheid van de gezinsband van de 
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betrokken persoon en met de duur van zijn verblijf in het Rijk, alsmede met het bestaan van 

familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van herkomst. 

 

Indien de beslissing genomen wordt op basis van het 2° en 4° kunnen de kosten van repatriëring 

verhaald worden op de vreemdeling of de persoon die hij vervoegd heeft.” 

 

Verzoekster betwist niet dat zij sedert 4 september 2012 uit de echt is gescheiden en dat zij geen 

gezinsleven meer heeft met de man in functie van wie zij tot een verblijf werd toegelaten. Verweerder 

kon derhalve, in toepassing van artikel 11, § 2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet – nu verzoekster 

nog geen drie jaar in het Rijk verbleef te rekenen vanaf de afgifte van het document dat het bewijs vormt 

van haar verblijfsaanvraag en aangezien zij niet het bewijs leverde dat zij het slachtoffer was van 

familiaal geweld – verzoeksters verblijf beëindigen.   

 

In zoverre verzoekster betoogt dat verweerder haar verblijf slechts vermocht te beëindigen op basis van 

gegevens die hem nog niet bekend waren op het ogenblik dat hij het verblijfsrecht initieel erkende kan 

het volstaan te duiden dat dit in voorliggende zaak het geval is. Verzoekster kan immers niet voorhou-

den dat het feit dat zij geen gezinscel meer vormt met de persoon die zij initieel vervoegde – en van wie 

zij stelt ondertussen ook officieel gescheiden te zijn –  geen nieuw gegeven is. 

 

Waar verzoekster betoogt dat artikel 11, § 2, vijfde lid van de Vreemdelingenwet voorziet dat verweerder 

alvorens haar verblijfsrecht te beëindigen rekening diende te houden met  de aard en de hechtheid van 

haar gezinsband, met de duur van haar verblijf in het Rijk, alsmede met het bestaan van familiebanden 

of culturele of sociale banden met haar land van herkomst dient te worden benadrukt dat uit de 

motivering van de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat hij aan deze verplichting is tegemoetgekomen. 

Verweerder heeft namelijk uiteengezet dat verzoekster geen gezinsband meer heeft met de man die zij 

vervoegde, dat zij nog niet lang in België verblijft en dat aangezien zij het grootste deel van haar leven in 

haar land van herkomst verbleef het ondenkbaar is dat zij geen familie-, culturele of sociale banden met 

dit land zou hebben. 

 

Verzoekster voert aan dat zij reeds sedert 21 augustus 2009 in België verblijft. Uit de aan de Raad 

voorgelegde stukken blijkt evenwel dat verzoekster pas na haar binnenkomst op 31 oktober 2010 tot 

een verblijf het Rijk van meer dan drie maanden werd toegelaten. Verzoekster kan niet worden gevolgd 

waar zij lijkt te willen aangeven dat zij sedert 21 augustus 2009 ononderbroken en op legale wijze in 

België aanwezig is. Uit artikel 11, § 2 van de Vreemdelingenwet kan daarenboven niet worden afgeleid 

dat verweerder ook rekening diende te houden met het feit dat verzoekster alvorens zij tot een verblijf 

van meer dan drie maanden in het Rijk werd toegelaten reeds een bezoek aan België bracht en 

vervolgens, nadat haar een bevel om het land te verlaten werd betekend, het land verliet. 

 

Verzoekster wist of behoorde tevens te weten dat zij slechts tot een verblijf in het Rijk werd toegelaten 

om haar de mogelijkheid te geven met haar echtgenoot een gezinscel te vormen en dat verweerder, 

gedurende de door de wetgever bepaalde periode, haar verblijf kon beëindigen wanneer zij deze 

doelstelling niet langer nastreefde. Haar betoog dat zij zich integreerde, opleidingen volgde en  arbeid 

verrichtte doet aan deze vaststelling geen afbreuk en laat niet toe te besluiten dat verweerder artikel 11, 

§ 2 van de Vreemdelingenwet miskende. Voormeld wetsartikel bepaalt, zoals reeds gesteld, dat 

verweerder enkel de aard en de hechtheid van verzoeksters gezinsband, de duur van haar verblijf in het 

Rijk en het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met het land van herkomst bij zijn 

besluitvorming dient te betrekken. 

 

Een schending van artikel 11, § 2 van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

2.2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel – dat verzoekster ook geschonden acht – legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een 

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

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen en rekening heeft gehouden met alle nuttige gegevens, zodat 

geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan worden vastgesteld. 
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2.2.4. Aangezien verzoekster enkel en alleen tot een verblijf in het Rijk werd toegelaten om haar 

echtgenoot te vervoegen en het niet betwist is dat zij ondertussen uit de echt is gescheiden kan zij ook 

niet worden gevolgd in haar bewering dat verweerder het redelijkheidsbeginsel of het evenredigheids-

beginsel heeft geschonden door haar verblijf te beëindigen op basis van de vaststelling dat de reden 

waarom zij tot een verblijf werd toegelaten niet langer bestaat. Ten overvloede moet worden benadrukt 

dat verweerder geen rekening kon houden met de overtuigingsstukken die verzoekster, ondanks het feit 

dat haar hiertoe de mogelijkheid werd geboden, niet aan verweerder meedeelde en dat de Raad de 

regelmatigheid van een administratieve beslissing enkel kan beoordelen in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van een beslissing kon beschikken. Verzoekster kan dus 

niet dienstig verwijzen naar de documenten die zij bij haar verzoekschrift voegt doch niet eerder aan 

verweerder ter kennis bracht. 

 

2.2.5. Verzoekster laat voorts na op een voor de Raad begrijpelijke wijze uiteen te zetten waarom zij 

meent dat artikel 10 van de Vreemdelingenwet werd geschonden. Dit onderdeel van het middel is, gelet 

op het ontbreken van de vereiste toelichting, dan ook onontvankelijk.   

 

De aangevoerde middelen zijn, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

 

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 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien september tweeduizend dertien 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 


