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 nr. 38 628 van 11 februari 2010 

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat X 

X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 17 december 2009 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 17 november 2009 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, aan verzoeker ter kennis gebracht op 17 november 2009. 

 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

 

Gezien de regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

 

Gelet op de beschikking van 19 januari 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 februari 2010. 

 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS 

HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Verzoeker verklaart op 26 april 2002 het Rijk te zijn binnengekomen in het kader van een 

gezinshereniging met een Belgische echtgenote. 

  

Verzoeker ontvangt op 18 juli 2003 te Gent een identiteitskaart voor vreemdelingen, geldig tot 22 

oktober 2007. 

  

Verzoeker wordt op 14 april 2005 ambtshalve afgevoerd. 

  

Op 6 mei 2005 dient verzoeker een verzoek tot herinschrijving in op zijn nieuw adres te Gent. 

  

Betrokkene krijgt op 11 mei 2005 een attest van afneming en zijn identiteitskaart wordt ingehouden. 

   

De woonstcontrole op 13 juli 2005 blijkt negatief te zijn. 

  

Het OCMW van Gent bevestigt op 27 maart 2009 dat verzoeker geen verblijfplaats heeft wegens 

ontoereikende bestaansmiddelen en dat hij hierdoor maatschappelijke dienstverlening aanvraagt. Hij 

krijgt een referentieadres bij het OCMW Gent. 

  

Verzoeker dient op 30 april 2009 opnieuw een aanvraag tot herinschrijving in. 

  

De gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid neemt op 11 juni 2009 de beslissing tot 

verwerping van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9.2 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna afgekort de Vreemdelingenwet). Deze beslissing en het bevel om het 

grondgebied te verlaten, worden op 10 augustus 2009 aan verzoeker betekend. 

  

Op 10 september 2009 wordt een beroep tot nietigverklaring ingediend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, tegen zowel de verwerping van de aanvraag om machtiging tot verblijf als 

tegen het bevel om het grondgebied te verlaten. Per brief d.d. 21 september 2009 wordt betrokkene in 

kennis gesteld van de intrekking van de beslissingen van 11 juni 2009. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen heeft het beroep op 18 november 2009 verworpen met de 

arrestennummers 45 667 en 45 675. 

  

Op 21 september 2009 wordt een nieuwe beslissing tot verwerping van een aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9.2 van de Vreemdelingenwet genomen. Deze beslissing, samen met het 

bevel om het grondgebied te verlaten, wordt aan verzoeker betekend op 17 november 2009. 

  

 

De thans bestreden beslissing is het bevel om het grondgebied te verlaten van 21 september 2009, 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

  

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Minister van Migratie genomen op datum 

van wordt aan G.B. geboren te E., Turkije op (…) 1973, van Turkse  nationaliteit, het bevel gegeven om 

uiterlijk op 21 november 2009 (datum aanduiden) het grondgebied van België te verlaten, evenals het 

grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (3), tenzij hij (zij) beschikt over de 

documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (4). 

  

 

REDEN VAN DE BESLISSING :  

 

Art 7 al 1-2
de

 "verblijft langer in het Rijk dan overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn (…)” 
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2.       Over de ontvankelijkheid 

  

 

De verwerende partij werpt een exceptie van gebrek aan belang bij de vordering op. 

  

Ze betoogt dat het bevel om het grondgebied te verlaten het gevolg is van de verwerping van een 

aanvraag om machtiging tot verblijf op 21 september 2009. Zij meent dan ook dat de eventuele 

nietigverklaring van het thans bestreden bevel niets afdoet aan de illegale verblijfstoestand van 

verzoeker. 

  

De Raad merkt op dat de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten de rechtstoestand van 

verzoeker in casu beïnvloedt en dat verweerder niet aantoont op welke grond hij verplicht zou zijn  om, 

na een eventuele vernietiging van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, over te gaan tot 

het afleveren van een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten. De Verzoeker heeft wel degelijk 

belang om het bevel om het grondgebied te verlaten aan te vechten, al was het maar omdat eerst na 

een dergelijk bevel de procedure van gedwongen verwijdering kan worden ingezet. Het bevel om het 

grondgebied te verlaten heeft dus wel rechtsgevolgen. De exceptie dient te worden verworpen (RvS 28 

augustus 2001, nr. 98.533). 

  

 

3. Onderzoek van het beroep 

  

 

In een eerste middel voert verzoeker het volgende aan: 

  

“Schending van de redelijke termijn. 

  

De verzoeker diende een aanvraag tot herinschrijving in op datum van 04/06/2005, zijnde 3 weken 

nadat zijn identiteitskaart werd afgenomen op 11/05/2005 nadat hij eerder ambtshalve afgeschreven 

werd op datum van 14/04/2005. 

Hoewel de verzoeker niet vertrouwd is met de vreemdelingenwetgeving heeft hij quasi onmiddellijk 

gereageerd op zijn ambtshalve afschrijving door een aanvraag tot herinschrijving in te dienen. 

De verwerende partij daarentegen wacht uiteindelijk meer dan 4 jaar om hierop een beslissing te 

nemen. 

De termijn die de verwerende partij hierbij hanteert zijnde 52 maanden tegenover 3 weken voor de 

verzoeker staat volledig buiten verhouding. 

Er is geen enkele geldige reden om de verzoeker zo lang te laten wachten. 

4.1.1. 

De verwerende partij wordt geacht vertrouwd te zijn met de vreemdelingenwetgeving 

4.1.2. 

De herinschrijving is geen complexe materie. Het is in principe een feitenkwestie die vlug tot een 

administratieve beslissing kan leiden. 

4.1.3. 

Hoe langer de eiser dient te wachten op de beslissing van de verwerende partij hoe uitzichtlozer de 

administratieve situatie wordt van de eiser (verlies van rechten, geen officiële inschrijving, geen 

identiteitskaart. ...). 

4.1.4. 

In afwijking met andere administratieve procedures (vergelijk bv. weigering gezinshereniging, ...), wordt 

bij de aanvraag tot herinschrijving geen tijdelijke kaart aan de vreemdeling afgeleverd. 

De vreemdeling dient derhalve te wachten tot er een administratieve beslissing genomen wordt zonder 

dat hem in afwachting een immatriculatie-attest of een bijlage wordt afgeleverd. 

Het is dan ook ten zeerste aangewezen dat de bestuursoverheid de termijn om een beslissing te nemen 

tot het strikte minimum tracht te beperken. 

De termijn die de verwerende partij in casu nodig is overdreven lang en beperkt zich niet tot het strikte 

minimum. 

De trage houding van de verwerende partij schaadt dan ook de rechtmatige belangen van de 

vreemdeling.  

Er mag van een administratieve overheid terecht worden verwacht dat hij sneller en doelmatiger te werk 

gaat 

Een termijn van 52 maanden is in casu onredelijk lang.” 
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Vooreerst stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vast dat het middel van verzoeker gericht is 

tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid waarbij 

zijn aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard en niet tegen de thans in het geding 

zijnde beslissing, met name het bevel om het grondgebied te verlaten, zodat de eventuele gegrondheid 

van verzoekers kritiek hoe dan ook niet kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Verzoeker toont geen belang bij de ontwikkeling van zijn middel. Zo er al een overschrijding zou zijn van 

de redelijke termijn heeft dit enkel tot gevolg dat verzoeker langer op het grondgebied van het Rijk heeft 

kunnen verblijven. Zo er al sprake zou zijn van het verstrijken van een redelijke termijn, heeft deze 

verzoeker althans geen nadeel toegebracht. De eventuele schending van de redelijke termijn kan hoe 

dan ook niet tot gevolg hebben dat er enig recht op verblijf zou ontstaan in hoofde van verzoeker. 

Bijgevolg toont verzoeker niet aan welk belang hij heeft bij het inroepen van dit middel (RvS 30 augustus 

2006, nr. 162.097, RvS 12 december 2005, nr. 152.558, RvS 5 maart 2007, nr. 168.530).  

  

Het eerste middel is, in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

  

 

In een tweede middel voert verzoeker aan wat volgt: 

  

“ -  Schending van het art. 62 Vreemdelingenwet-motiveringsplicht; 

-  Schending van het art. 18 io. 19 Vreemdelingenwet; 

- Ten onrechte vermelding van het Koninklijk Besluit van 07/08/1995 betreffende de gevallen waarin en 

van de voorwaarden waaronder een vreemdeling wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar 

duurt kan gemachtigd worden er terug te keren; 

- Schending van de art. 2 en 3 van de Wet van 29 juli betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen; 

- Schending van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, en de 

zorgvuldigheidsverplichting; 

- Manifeste beoordelingsfout. 

  

4.2.1. 

 

Met betrekking tot het volgende onderdeel van de motivering: 

MOTIVERING 

De betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om een herinschrijving te bekomen. Betrokkene komt 

ook niet in aanmerking voor een recht op terugkeer volgens het KB ‘van 07/08/1995. Betrokkene voldoet 

namelijk niet aan de voorwaarden van artikel 4 van het KB van 07/08/1995 dat stelt dat een vreemdeling 

terug gemachtigd kan worden tot een verblijf van langer dan 3 maanden in het Rijk indien hij 15 jaar 

regelmatig en ononderbroken in België heeft verbleven. Betrokkene werd pas in 2002 in het 

Vreemdelingenregister ingeschreven en kan bijgevolg geen 15 jaar regelmatig en ononderbroken verblijf 

aantonen. Bovendien legt betrokkene geen geldig nationaal paspoort voor. 

Overwegende bovenstaande kan aan betrokkene geen machtiging tot verblijf toegestaan worden. 

Dat de verweerder in de bestreden beslissing, genomen ten aanzien van de verzoeker, een manifeste 

beoordelingsfout begaat, door aan de verzoeker een beslissing tot verwerping te geven in toepassing 

van art. 9, al .2 van de Vreemdelingenwet stellende dat hij noch voldoet aan de voorwaarden voor een 

herinschrijving, noch aan de voorwaarden bepaalt in het KB van 07/08/1995. 

4.2.2. 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid 

Dat dit hier niet op afdoende wijze is gebeurd. 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen, 

doch dat er eveneens moet nagegaan worden of de administratieve rechtshandeling rationeel te 

verantwoorden is-quod non. 

4.2.3. 

Met betrekking tot de voorwaarden tot herinschrijving  

Dat de bestreden beslissing niet rationeel te verantwoorden is. 

Dat de bestreden beslissing louter stelt dat verzoekers aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden tot 

herinschrijving . 
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Evenwel wordt op geen enkel ogenblik de feitelijke situatie belicht en onderzocht. Tevens wordt niet aan 

de hand van de feitelijke situatie uitgelegd waarom verzoekers aanvraag niet voldoet aan de 

voorwaarden tot herinschrijving. 

Dat eveneens dient waargenomen te worden dat de voorwaarden tot herinschrijving niet opgesomd 

worden in de bestreden beslissing en dat deze niet toegepast worden op verzoekers aanvraag. 

De motivering faalt derhalve manifest. 

4.2.4. 

Met betrekking tot de voorwaarden van het KB van 07/08/1995 

Ook hier is de bestreden beslissing niet rationeel te verantwoorden. 

- Allereerst dient waargenomen te worden dat de aanvraag van de verzoeker ontvankelijk werd 

verklaard . 

Dit bewijst dat de verzoeker voldoet aan de woonstcontrole, en aan de bewijzen die vereist zijn volgens 

de wet om de aanvraag tot herinschrijving in België in te dienen. 

-Ten tweede kan waargenomen dat het KB van 07/08/1995 niet van toepassing  is op de verzoeker. 

Het Koninklijk Besluit van 07/08/1995 regelt de voorwaarden en wijze waarop vreemdelingen die langer 

dan één jaar België hebben verlaten, maar niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 39 en 40 

van het KB van 08/10/1981, toch gematigd kunnen worden om terug te keren naar België ( zie ook 

verder onder V.4.) 

In 2002 kwam de verzoeker in het kader van een gezinshereniging naar België en verkreeg een 

machtiging tot vestiging. 

De verzoeker verkreeg een “Identiteitskaart voor vreemdeling”; wat heden gelijk staat met een 

“Elektronische verblijfskaart C”. 

Volgens artikel 18§ 1 van de Vreemdelingenwet en onder voorbehoud van artikel 19 verkreeg verzoeker 

dus een onbeperkt verblijfsrecht. 

De verzoeker verhuisde naar Gent en de identiteitskaart voor vreemdeling met kenmerk NZY 328288, 

die op 18/07/2003 aan verzoeker werd afgeleverd te Gent werd op datum 11/ 05/2005 echter terug 

afgenomen door dezelfde dienst gezien verzoeker ambtshalve geschrapt was uit het bevolkingsregister 

op 14/04/2005. 

De ambtshalve schrapping van verzoeker was geen gevolg van het verlies van het recht op verblijf en 

terugkeer, maar wel een gevolg van een negatieve woonstcontrole van zijn (nieuwe) hoofdverblijfplaats. 

In principe houdt deze schrapping louter een administratieve maatregel in die geen enkel invloed heeft 

op het recht op verblijf en terugkeer van verzoeker. 

Volgens de omzendbrief van 05/02/1996 vormt de ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister 

geen onweerlegbaar vermoeden dat de vreemdeling het land zou verlaten hebben en is niet meer dan 

een aanwijzing dat men mogelijk uit het Rijk vertrokken is, wat kan weerlegd worden door het tegendeel 

te bewijzen. 

Uit geheel van de bewijsstukken die de verzoeker nog kon traceren, blijkt dat de verzoeker België nooit 

langer dan 12 maanden heeft verlaten. 

 

10/05/2003: Spoedopname AZ Sint Jan Palfijn (bijlage 2); 

26/11/2003 12/02/2004 tewerkstelling firma NB Kabelwerken Calleart (biilagc 3); 

30/03/2004 - 2405 2004: tewerkstelling firma NB Kabelwerken Calleart (bijlage 3); 

07/02/2005 - 29i07’2005: tewerkstelling firma NB Kabelwerken Calleart (bijlage 3); 

11/05/2005: Bijlage 37- Attest van afneming (bijlage 1); 

16/08/2005 - 25/11/2005: tewerkstelling firma Belgocabel Bvba (bijlage 4); 

01/07/2005,30/06/2006 getrouwheidskaart ACLVB Gent (bijlage1) ; 

21/ 01/2006 Betekening vervallenverklaring van het recht tot sturen (bijlage 6); 

14/02/2006: Spoedopname - AZ Sint Jan Paltijn (bijlage 2); 

03/11/2006: Attest ACLVB Regio Gent (bijlage 7); 

07/05/2007: Proces-verbaal van verhoor (bijlage 8): 

15/07/2007: Proces-verbaal van verhoor (bijlage 9); 

01/08/2007: Spoedopname - AZ Sint Jan Palfijn (bijlage 2) ; 

07/12/2007: Proces-verbaal van verhoor (bijlage 10); 

11/12/2007: Bewijs van aanmelding OCMW Gent (bijlage 11); 

11/12/2007: Spoedopname AZ Sint Jan Palfijn (bijlage 2); 

10/01/2008: Attest van Prestaties Dagcentrum De Sleutel (bijlage 12); 

29/01/2008 Attest van Prestaties Dagcentrum De Sleutel (bijlage 12) ; 

11/03/2008: Attest van Prestaties Dagcentrum De Sleutel (bijlage 12); 

18/03/2008: Attest ACLVB Gent (bijlage 5); 

17/04/2008 Fax Stedelijk Opvanginitiatief Gent (bijlage 13); 

2008 Attest Medisch Sociaal Opvangcentrum Gent (bijlage 14); 
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2006, 2007 en 2008:  attest van priester H.R. (bijlage I5); 

2006, 2007 en 2008: Attest van een vriend. dhr. B.B. (bijlage 16); 

2005, 2006, 2007 en 2008: Attest van de schoonbroer van betrokkene: dhr. Z.D. (bijlage 17); 

Sinds 27 02/2008 tot op heden komt de verzoeker ook op regelmatige tijdstippen naar CAW Artevelde, 

deelwerking Transithuis. 

Het geheel van bovenstaande attesten vormt een precies en overeenstemmend vermoeden dat de 

verzoeker België nooit heeft verlaten. 

Volgens artikel 39 7 KB van 08/10/1981 kan bijgevolg niet verondersteld worden dat de verzoeker het 

land heeft verlaten. 

Bovendien is hiermee onweerlegbaar het bewijs geleverd dat de verzoeker België nooit langer dan 12 

maanden heeft verlaten en dus volgens art. 19§1 van‘ de Vreemdelingenwet beschikt de verzoeker nog 

steeds over een recht tot terugkeer 

Volgens art. 18§ 1 van de Vreemdelingenwet behoudt verzoeker zijn onbeperkt verblijfsrecht. 

De bestreden beslissing schendt de voornoemde wetsbepalingen en principes.” 

  

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling 

heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 

62 van de Vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 verplichten de 

administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan 

de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat 

de opgelegde motivering in rechte en feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

  

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

  

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing 

is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel en het feit dat verzoeker langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 van de 

Vreemdelingenwet bepaalde termijn. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem 

niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden 

beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel 

van de formele motiveringsplicht. Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht wordt niet 

aangetoond. 

 

Voorts dient de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen opnieuw vast te stellen dat het middel niet 

gericht is tegen de thans in het geding zijnde bestreden beslissing met name het bevel om het 

grondgebied te verlaten, maar wel tegen de beslissing waarbij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf 

ongegrond wordt verklaard. Verzoekers uiteenzetting in zijn middel kan dan ook niet leiden tot de 

nietigverklaring van het thans bestreden bevel. 

  

Het tweede middel is, zo al ontvankelijk, ongegrond. 

  

 

In het derde middel zet verzoeker uiteen wat volgt: 

  

“Schending van de art. 18 in. 19 Vreemdelingenwet; 

Schending van de art. 39 en 40 KB 08/10/1981. 

  

4.3.1. 

Met betrekking tot het volgende onderdeel van de motivering: 

De betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden om een herinschrijving te bekomen volgens artikel 19 

van de wet van 15 /12/1980 en artikel 35 en 39 van het KB van 08/10/1981 betrokkene werd namelijk 

van ambtwege afgevoerd uit het Bevolkingsregister sinds 1404/2005 en zijn identiteitskaart geldig tot 

22/10/2007. 
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Volgens artikel 18§ 1 van de Vreemdelingenwet is - onder voorbehoud van artikel 19-de geldigheidsduur 

van de machtiging tot vestiging onbeperkt. 

Volgens artikel 19. § 1 van de Vreemdelingenwet. heeft een vreemdeling die houder is van een geldige 

Belgische verblijfs- of vestigingsvergunning én die het land verlaat, gedurende een jaar recht op 

terugkeer in het Rijk. 

4.3.2. 

Artikel 39 van het Koninklijk Besluit van 08/10/1981 regelt de voorwaarden en het recht op de terugkeer 

van de vreemdelingen die langer dan 3 maanden België willen verlaten. 

De bijzondere aandacht wordt getrokken door artikel 39, §7- De vreemdeling die ambtshalve wordt 

geschrapt door het gemeentebestuur of van wie de verblijfstitel al meer dan drie maanden is verstreken 

wordt verondersteld het land te hebben verlaten, behoudens bewijs van het tegendeel. 

Artikel 40 van het Koninklijk Besluit van 08/10/1981 biedt de mogelijkheid aan de vreemdelingen om 

opnieuw in hun vroegere verblijfstoestand geplaatst te worden wanneer zij de voorwaarden gesteld in 

artikel 39, § 2, 3. 4 en 5 van het KB van 08/10/1981 in acht hebben genomen, maar wegens 

omstandigheden onafhankelijk van hun wil, niet in staat zijn geweest binnen de voorziene termijnen naar 

België terug te keren. 

Het Koninklijk Besluit van 07081995 regelt de voorwaarden en wijze waarop vreemdelingen die langer 

dan één jaar België hebben verlaten, maar die niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 39 en 

40 van het KB van 08/10/1981, toch gemachtigd kunnen worden om terug te keren naar België. 

In 2002 kwam de verzoeker in het kader van een gezinshereniging naar België en verkreeg een 

machtiging tot vestiging. Verzoeker verkreeg een “Identiteitskaart voor vreemdeling”: wat heden gelijk 

staat met een “Elektronische verblijfskaart C “, volgens artikel 18§1 van de Vreemdelingenwet en onder 

voorbehoud van artikel 19 verkreeg verzoeker dus een onbeperkt verblijfsrecht. 

Verzoeker verhuisde naar Gent en de identiteitskaart voor vreemdeling met kenmerk NZY 328288, die 

op 18/07 2003 aan verzoeker werd afgeleverd te Gent, werd op 11/05/2005 echter terug afgenomen 

door dezelfde dienst gezien verzoeker ambtshalve geschrapt was int het bevolkingsregister op 

14/04/2005. (zie bijlage 1) 

De ambtshalve schrapping van verzoeker was geen gevolg van het verlies van het recht op verblijf en 

terugkeer, maar wel een gevolg van een negatieve woonstcontrole van zijn (nieuwe) hoofdverblijfplaats. 

In principe houdt deze schrapping louter een administratieve maatregel in die geen enkel invloed heeft 

op het recht op verblijf en terugkeer van verzoeker. 

4.3.3. 

Volgens de omzendbrief van 05/02/1996 vormt de ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister 

geen onweerlegbaar vermoeden dat de vreemdeling het land zou verlaten hebben en is niet meer dan 

een aanwijzing dat men mogelijk uit het Rijk vertrokken is, wat kan weerlegd worden door het tegendeel 

te bewijzen. Recentelijk werd artikel 39 van het KB van 08/10/1981 aangevuld met een § 7 waarin klaar 

en duidelijk wordt gesteld: “De vreemdeling die ambtshalve wordt geschrapt door het gemeentebestuur 

of van, wie de verblijfstitel al meer dan drie maanden is verstreken wordt verondersteld het land te 

hebben verlaten, behoudens bewijs van het tegendeel”.  

De vraag stelt zich of een vreemdeling al dan niet België heeft verlaten? 

Indien niet: kan hij dit aantonen? (art. 39. 7 KB) 

Indien wel: hoe lang verliet hij België? 

Nam hij de nodige voorzorgen om beroep te kunnen doen op zijn recht op terugkeer? (art 39, § 1 t.e.m.6 

KB) 

Kan de verzoeker zich misschien beroepen op een overmachtsituatie? (art. 40 KB) 

In laatste instantie, voldoet de vreemdeling aan de voorwaarden om terug gemachtigd te worden om 

terug te keren? (KB van 07/08/1995) 

Verzoeker heeft België nooit verlaten. 

In dat geval beschikt verzoeker dus nog steeds over een onbeperkt verblijfsrecht conform artikel 18 van 

de Vreemdelingenwet. 

Volgens art. 19. §1 van de Vreemdelingenwet beschikt een vreemdeling. die houder is van een geldige. 

Belgische verblijfs- of vestigingsvergunning en het land verlaat, gedurende één jaar over een recht op 

terugkeer in het Rijk. 

Omtrent de voor te leggen bewijsstukken duidt de omzendbrief van 05/02/1996 dat het bewijs dat de 

vreemdeling voldoet aan de gestelde voorwaarden geleverd kan worden door het overmaken van een 

bepaald document, maar ook kan voortvloeien uit het overmaken van diverse attesten die. in hun geheel 

genomen, een precies en overeenstemmend vermoeden vormen. 

Bij wijze van voorbeeld kunnen hier aangehaald worden: 

een kopie van het aanslagbiljet voor personenbelasting, bewijs van sociale bijdragen, bewijs van 

werkloosheidsvergoeding of een sociale uitkering, attest van een werkgever, huuruittreksels, 

schoolattesten of enig ander document dat uitgaat van een officiële instantie. 
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Het is immers niet zo eenvoudig om een sluitend bewijs voor te leggen waaruit blijkt dat verzoeker 

gedurende deze tijdspanne van een aantal jaren iedere dag feitelijk in België verbleef. 

lngevolge de ambtshalve schrapping en het daaropvolgende (door verweerder veroorzaakte) 

onregelmatige verblijf ondervond de verzoeker meer en meer moeite om zijn rechten te vrijwaren. 

Uiteindelijk raakte de verzoeker aan lager wal. Verstoken van financiële steun en dakloos zijnde, werd 

het voor de verzoeker moeilijk om alles administratief terug op orde te brengen. 

Het spreekt voor zich dat het niet eenvoudig was om in deze situatie de nodige bewijzen te verzamelen. 

Uit geheel van de bewijsstukken die de verzoeker toch nog kon traceren, blijkt dat de verzoeker België 

nooit langer dan 12 maanden heeft verlaten. 

10/05/2003: Spoedopname AZ Sint Jan Palfijn (bijlage 2); 

26/11/2003 12/02/2004 tewerkstelling firma NB Kabelwerken Calleart (biilagc 3); 

30/03/2004 - 2405 2004: tewerkstelling firma NB Kabelwerken Calleart (bijlage 3); 

07/02/2005 - 29i07’2005: tewerkstelling firma NB Kabelwerken Calleart (bijlage 3); 

11/05/2005: Bijlage 37- Attest van afneming (bijlage 1); 

16/08/2005 - 25/11/2005: tewerkstelling firma Belgocabel Bvba (bijlage 4); 

01/07/2005,30/06/2006: getrouwheidskaart  ACLVB Gent (bijlage1) ; 

21/ 01/2006 Betekening vervallenverklaring van het recht tot sturen (bijlage 6); 

14/02/2006: Spoedopname - AZ Sint Jan Paltijn (bijlage 2); 

03/11/2006: Attest ACLVB Regio Gent (bijlage 7); 

07/05/2007: Proces-verbaal van verhoor (bijlage 8): 

15/07/2007: Proces-verbaal van verhoor (bijlage 9); 

01/08/2007: Spoedopname - AZ Sint Jan Palfijn (bijlage 2) ; 

07/12/2007: Proces-verbaal van verhoor (bijlage 10); 

11/12/2007: Bewijs van aanmelding OCMW Gent (bijlage 11); 

11/12/2007: Spoedopname AZ Sint Jan Palfijn (bijlage 2); 

10/01/2008: Attest van Prestaties Dagcentrum De Sleutel (bijlage 12); 

29/01/2008 Attest van Prestaties Dagcentrum De Sleutel (bijlage 12) ; 

11/03/2008: Attest van Prestaties Dagcentrum De Sleutel (bijlage 12); 

18/03/2008: Attest ACLVB Gent (bijlage 5); 

17/04/2008 Fax Stedelijk Opvanginitiatief Gent (bijlage 13); 

2008 Attest Medisch Sociaal Opvangcentrum Gent (bijlage 14); 

2006, 2007 en 2008:  attest van priester H.R. (bijlage I5); 

2006, 2007 en 2008: Attest van een vriend. dhr. B.B. (bijlage 16); 

2005, 2006, 2007 en 2008: Attest van de schoonbroer van betrokkene: dhr. Z.D. (bijlage 17); 

Sinds 27 02/2008 tot op heden komt de verzoeker ook op regelmatige tijdstippen naar CAW Artevelde 

deelwerking Transithuis. 

Het geheel van bovenstaande attesten vormt een precies en overeenstemmend vermoeden dat de 

verzoeker België nooit heeft verlaten. 

Volgens artikel 39. 7 kan bijgevolg niet verondersteld worden dat verzoeker het land heeft verlaten. 

Bovendien is hiermee onweerlegbaar het bewijs geleverd dat verzoeker België nooit langer dan 12 

maanden heeft verlaten en dus volgens art. 1 9§ 1 van de Vreemdelingenwet beschikt verzoeker nog 

steeds over een recht tot terugkeer. Volgens art.18 §1 van de Vreemdelingenwet behoudt verzoeker zijn 

onbeperkt verblijfsrecht. 

De motivering in de bestreden beslissing is duidelijk niet afdoende want de Dienst Vreemdelingenzaken 

legt nergens uit waarom dat de verzoeker niet zou voldoen aan de voorwaarden tot herinschrijving. 

Zoals hierboven is uiteengezet is de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken foutief gemotiveerd.” 

  

Alweer dient de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vast te stellen dat het middel niet gericht is 

tegen het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, maar wel tegen de beslissing waarbij zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf ongegrond wordt verklaard. De argumenten die verzoeker aanbrengt 

hebben niets te maken met de vaststelling dat verzoeker al langer in het Rijk verblijft dan de in artikel 6 

van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn. Verzoekers argument mist juridische grondslag en kan niet 

leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

  

Het derde middel is onontvankelijk. 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf februari tweeduizend en tien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 


