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 nr. 97 278 van 18 februari 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 Mohammad X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 

27 november 2012 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 5 oktober 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 januari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 februari 

2013. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. NELEN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, 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. Verzoeker diende op 31 oktober 2007 bij het Belgische consulaat te Islamabad, Pakistan, een 

aanvraag in om in het bezit te worden gesteld van een visum type D (gezinshereniging), teneinde zijn 

vader in België te kunnen vervoegen.  

 

1.2. De gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid besliste op 22 januari 2009 om het 

gevraagde visum type D toe te staan. 

 

1.3. Verzoeker meldde zich op 26 juli 2010 aan bij de administratieve diensten van de stad Antwerpen 

om zich te laten inschrijven.  
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1.4. Op 18 augustus 2010 werd verzoeker in het bezit gesteld van een A-kaart.  

 

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

Armoedebestrijding werd op 19 maart 2012 in kennis gesteld van een proces verbaal waarin verzoekers 

vader een klacht neerlegt tegen verzoeker. 

 

1.6. Bij schrijven van 20 juli 2012 deelde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding verzoeker mee dat hij overwoog een einde te stellen 

aan diens verblijf en nodigde hem uit om zijn duurzame verankering aan te tonen en hiertoe documen-

ten inzake de hechtheid van de gezinsband, de duur van het verblijf in het Rijk, alsmede stukken inzake 

het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van herkomst voor te leggen.  

 

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

Armoedebestrijding nam op 5 oktober 2012 de beslissing tot intrekking van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die verzoeker op 30 oktober 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: [B. ] 

Voorna(a)m(en): [M. A. ] 

Nationaliteit: Pakistan 

[…] 

 

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: 

 

□ 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 er officieel geen samenwoonst meer is sedert 25.04.2012. 

 

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

§2, eerste lid, 1°). 

 

Uit de voorgelegde bewijzen van de bestaansmiddelen van betrokkene blijkt dat deze noch stabiel noch 

toereikend noch regelmatig zijn. 

Er werden loonfiches voorgelegd van 01.06.2011 tot 31.07.2012 van de firma GP BVBA, dit telkens met 

een bedrag tussen de 108 euro en 886,13 euro. 

De laatste loonfiches hebben telkens een bedrag en 886 euro, doch zijn deze inkomsten stabiel noch 

toereikend, wetende dat er een huurprijs betaald wordt van 625 euro/maand. 

 

Na een onderzoek betreffende de voorwaarden bepaald in artikel 11 §2 voorlaatste lid van de wet van 

15.12.1980 (aard en hechtheid van de gezinsban[d], duur verblijf in het Rijk, familiebanden of culturele 

of sociale banden met land van herkomst) blijkt het volgende; 

 

Betrokkene heeft cursus Nederlands en een inburgeringscursus gevolgd. Aangezien de moeder van 

betrokkene geen verblijfsrecht meer heeft en gezien het verblijf van de broer eveneens ingetrokken zal 

worden, kan er echter niet gesproken worden van het feit dat het familiaal belang in gebreke gesteld 

wordt; betrokkene kan samen met zijn moeder en broer het Belgisch grondgebied verlaten. 

 

Aangezien betrokkene pas in België ingeschreven is sedert 20.04.2010, weegt de duur van het verblijf 

niet op tegen het niet verlengen van het verblijfsrecht. Tevens kan niet aangenomen worden dat de 

familiale of culturele en sociale banden met het land van herkomst niet meer belangrijk zijn na een 

verblijf van iets meer dan twee jaar in België. Betrokkene verbleef immers ruim 19 jaar in Pakistan, en 
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zijn verblijf in België, zijn integratie en opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken 

worden met zijn relaties in het land van herkomst. 

 

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. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoeker te leggen.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan 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 (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Hij verschaft volgende toelichting: 

 

“De rechtsgronden waarvan in de bestreden beslissing melding wordt gemaakt zijn artikel 11 § 2, eerste 

lid, 1° en artikel 11 § 2, 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 (hierna vermeld als 

"Vreemdelingenwet") 

 

Deze artikels bepalen het volgende: 

 

Artikel 11 § 2, eerste lid, 1° en 2°: 

"§ 2. 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. 

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

huwelijks- of gezinsleven;(...)" 

 

Artikel 11, § 2, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt verder: 

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

waarin de vreemdeling toegelaten is tot een verblijf voor beperkte duur. In dit verband vormen de 

redenen vermeld in het punt 1°, 2° of 3° een voldoende motivering gedurende de eerste twee jaren 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. In de loop van het derde 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, volstaat deze motivering enkel indien zij aangevuld wordt met 

elementen die wijzen op een schijnsituatie." 

 

Uit bovenstaande bepaling blijkt dat de mogelijkheid om het verblijfsrecht te beëindigen van een 

vreemdeling die is toegelaten op basis van artikel 10 van de Vreemdelingenwet beperkt is in de tijd. 

Verwerende partij beschikte m.a.w. slechts over een periode van twee jaar om het verblijfsrecht te 

beëindigen, te rekenen vanaf de afgifte van de verblijfstitel die op basis van artikel 10 van de 

Vreemdelingenwet werd toegestaan. 

 

Verzoeker werd op datum van 26.07.2010, overeenkomstig artikel 119 van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981, in het bezit gesteld van een bijlage 15. 

 

Artikel 11, § 2, tweede lid van de Vreemdelingenwet voorziet dat de termijn van twee jaar waarbinnen 

een verblijfsrecht kan beëindigd worden ingaat na afgifte van een verblijfstitel. Uit de bewoordingen van 

deze bepalingen blijkt dat bovenvermelde periode van 2 jaar ingaat op het moment dat aan verzoeker 

de bijlage 15 werd afgegeven, in casu 26.07.2010. 

 



  

 

 

RvV  X- Pagina 4 van 5 

Nu aan verzoeker op datum van 26.07.2010 een verblijfsrecht werd toegekend kan geen discussie 

bestaan over het feit dat zijn verblijfsrecht middels de beslissing van 05.10.2012 werd ingetrokken na 

bovenvermelde periode van 2 jaar. 

 

Het verblijfsrecht kan evenwel ook worden beëindigd voor het verstrijken van het derde jaar na afgifte 

van de verblijfstitel doch slechts indien er elementen aanwezig zijn die wijzen op een schijnsituatie. 

(Artikel 11, § 2, tweede lid van de Vreemdelingenwet) 

 

In casu wordt in de beslissing van verweerder nergens op het bestaan van zulke schijnsituatie gewezen. 

Evenmin is zulke schijnsituatie voorhanden. Bijgevolg beschikte verweerder dan ook slechts over een 

termijn van twee jaar na de afgifte van de verblijfstitel om het verblijfsrecht van verzoeker te beëindigen. 

 

Bijgevolg kan enkel worden vastgesteld dat verweerder in voorliggende zaak op datum van 05.10.2012 

niet meer in de mogelijkheid was om het verblijfsrecht van verzoeker te beëindigen. 

 

Verweerder heeft dan ook artikel 11, § 2 van de Vreemdelingenwet geschonden doordat zij de 

bestreden beslissing heeft genomen zonder rekening te houden met een noodzakelijke voorwaarde die 

diende vervuld te zijn om toepassing te kunnen maken van deze wetsbepaling. 

 

Zie ook: RvV 21 maart 2011, nr. 58 146. (stuk 6)” 

 

3.2. Verweerder repliceert als volgt: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 11, §2 van de wet van 15 december 1980 luidt 

als volgt: 

 

"Artikel 11 

§ 2. 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 

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. 
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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." 

 

Uit de lezing van die bepaling blijkt dat het enig middel faalt in feite. 

 

Verzoeker is in het vreemdelingenregister ingeschreven sinds 20 april 2010. De thans bestreden 

beslissing werd in overeenstemming met de wet genomen binnen de drie jaar de eerste drie jaar na de 

afgifte van de verblijfstitel.” 

 

3.3. De Raad stelt vast dat verzoeker verwijst naar het vroegere artikel 11 van de Vreemdelingenwet 

zoals het bestond voor het werd vervangen door de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 

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

van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging. Hij gaat bijgevolg voorbij aan het 

feit dat er sedert  22 september 2011 een nieuwe regeling van kracht is die verweerder toelaat tijdens 

het derde jaar na de afgifte van een verblijfstitel een einde te stellen aan het verblijf van de vreemdeling 

die niet langer een gezin vormt met de persoon die hij kwam vervoegen zonder dat verweerder moet 

aantonen dat er aanwijzingen zijn dat er een schijnsituatie werd gecreëerd. Zijn uiteenzetting is dan ook 

niet dienend. Het feit dat een beslissing niet in overeenstemming is met een wetsbepaling die niet meer 

van kracht was op het ogenblik dat deze beslissing genomen werd laat niet toe vast te stellen dat deze 

beslissing door enige onwettigheid is aangetast. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien februari 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 


