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 nr. 98 720 van 13 maart 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 Indiase nationaliteit te zijn, op 31 oktober 2012 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris van 10 oktober 2012 tot intrekking van verblijf met bevel 

om het grondgebied te verlaten. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 november 2012 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 januari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 februari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die loco advocaat M. SAMPERMANS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 oktober 2012 werd bij toepassing van artikel 11, § 2, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet het 

verblijf van verzoekster ingetrokken met bevel om het grondgebied te verlaten, onder bijlage 14ter. De 

beslissing werd ter kennis gebracht op 16 oktober 2012. Dit is de bestreden beslissing. 

 

“wordt er een einde gesteld aan het verblijf in het Rijk van: 

Naam: K. 

Voorna(a)m(en): R. Nationaliteit: India Geboortedatum : (…)1978 Geboorteplaats: Village Saroud 
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Identificatienummer in het Rijksregister:X Verblijvende te: (…) 3500 HASSELT 

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 

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

§2, eerste lid, 1°). 

De vervoegde vreemdeling bewijst niet voldoende dat hi| beschikt over stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen zoals bepaald in artikel 10, §5 van de wet van 15.12.1980 om in haar 

eigen behoeften en deze van haar familieleden te" voorzien zodat zij niet ten laste zouden vallen van de 

openbare-overheden Deze bestaansmiddelen moeten ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent 

van het bedrag bedoeld in artikel 14. §1, 3° van -de wet van 26 mei 2ÖQ2 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie. Uit de aangebrachte stukken blijkt dat de partner van betrokkene sedert 

01.03.2009 onafgebroken leefloon geniet. 

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

15.12 1980 (aard -en hechtheid van de gezinsband, duur verblijf in het Rijk, familiebanden of culturele- 

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

Het gezin nam pas op 01.08.2012 de eerste stappen om werk te zoeken, op 21.08.2012 en 05.09.2012 

werd een RVA-arbeidsovereenkomst getekend. Tevens werd betrokkene pas op 21.08.2012 

ingeschreven bij de VDAB, en dit op vraag van het OCMW. Hieruit blijkt dat zij pas stappen ondernemen 

om zich te integreren of om werkte vinden als het verblijf van betrokkene in gedrang komt. 

Aangezien betrokkene pas op 25.09.2009 in België aangekomen is , weegt de duur van het verblijf niet 

op tegen het niet verlengen van het verblijfsrecht. Betrokkene verbleef 31 jaar in India en iets meer dan 

3 jaar in België. De aanwezigheid in België weegt niet op tegen onafgebroken OCMW-steun en 2 PWA-

contracten, tevens liet betrokkene zich inschrijven bij de VDAB op vraag van OCMW, hetgeen niet echt 

een toonbeeld van bereidheid tot werken en integratie is. Omwille van de korte duur van het verblijf in 

België is het eveneens ondenkbaar dat er geen familiebanden of culturele of sociale banden meer 

bestaan met haar land van herkomst (India). 

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…“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekster voert een eerste middel aan: 

 

“1. Schending van de rechtszekerheidsbeginsel. Alvorens een besluit tot verwijdering van het 

grondgebied wordt genomen, moet het gastland in ieder geval bepaalde factoren in aanmerking nemen, 

met name de duur van het verblijf van de betrokkene op zijn grondgebied, diens leeftijd, 

gezondheidstoestand, sociale integratie en gezinssituatie in het gastland alsmede de mate waarin hij 

bindingen heeft met zijn land van oorsprong. Dat verzoekster nu een bevel krijgt om het land te verlaten, 

terwijl ten tijde van de aanvraag tot gezinshereniging zij voldeed aan alle voorwaarden die van 

toepassing waren om tot goedkeuring van de aanvraag te besluiten. Dat het dan ook niet strookt met de 

redelijkheid om verzoeker een bevel toe te kennen om het land te verlaten, terwijl daarentegen met 

zekerheid kan worden gesteld dat verzoeker op het moment van de aanvraag voldeed aan alle 

voorwaarden van de toen geldende wetgeving. Dat in casu verwerende partij daar geenszins mee 

rekening houdt, en zomaar verzoekster een bevel toekent om het land te verlaten. Dat redelijkerwijze bij 

gebreke aan enige handeling binnen een redelijke termijn de bestreden beslissing vernietigd dient te 

worden. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de reeds verkregen belangen en rechten door de 

gezinsherenigingsaanvraag retroactief ongedaan worden omwille van het feit dat ze zonder werk was 

gevallen. Krachtens de beginselen van behoorlijk bestuur, waaraan ook de verweerder is onderworpen, 

is zij ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn een beslissing/standpunt te nemen over de 

verblijfsstatuut. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die ook gelden ten aanzien van de 

verwerende partij, behelzen onder meer het recht op rechtszekerheid. Het recht op rechtszekerheid 

houdt in dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat door hem niet anders kan worden opgevat dan 

als een vaste gedrags- of beleidsregel van de overheid, waaruit volgt dat de door de overheid 

opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen van de burger in de regel moeten worden gehonoreerd (zie 

o.m.: Cass. 27 maart 1992, Arr. Cass. 1991-92, p. 727).” 

 

2.1.2. Verzoekster werpt op dat zij ten tijde van haar aanvraag op grond van artikel 10 van de 

vreemdelingenwet voldeed aan de voorwaarden voor gezinshereniging. 
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Artikel 11, § 2, 1° van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“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.” 

 

Verzoekster gaat voorbij aan het feit dat de bestreden beslissing werd genomen op grond van het feit 

dat zij niet langer voldoet aan één van de voorwaarden voor gezinshereniging overeenkomstig artikel 10 

van de vreemdelingenwet. Overeenkomstig artikel 11, § 2, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet vormt 

dit een grond voor het beëindigen van het verblijfsrecht dat werd verkregen op grond van 

gezinshereniging. De kritiek dat de bestreden beslissing zou inhouden dat retroactief een einde zou 

worden gemaakt aan haar verblijfsrecht doet niet ter zake. 

 

In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat zij niet langer beschikt over toereikende, stabiele en 

regelmatige bestaansmiddelen zoals bepaald in artikel 10, § 5 van de vreemdelingenwet, zodat zij niet 

ten laste zou vallen van de openbare overheden: dit op grond van het feit dat zij reeds sinds 1 maart 

2009 onafgebroken leefloon geniet. Verzoekster betwist dit feit niet.  

 

Verzoekster betoogt zonder verdere uiteenzetting dat “Alvorens een besluit tot verwijdering van het 

grondgebied wordt genomen, moet het gastland in ieder geval bepaalde factoren in aanmerking nemen, 

met name de duur van het verblijf van de betrokkene op zijn grondgebied, diens leeftijd, 

gezondheidstoestand, sociale integratie en gezinssituatie in het gastland alsmede de mate waarin hij 

bindingen heeft met zijn land van oorsprong”. Met zulk een betoog maakt verzoekster niet aannemelijk 

dat de gemachtigde op een kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissing zou zijn gekomen. 

 

Het eerste middel is niet gegrond. 

 

2.2.1. Verzoekster voert een tweede middel aan: 

 

“2. Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur : zorgvuldigheidsplicht en schending van de 

materiële motiveringsplicht (art. 3 van de wet van 29 juli 1991) en schending van art. 8 E.V.R.M. De 

bestreden beslissing bevat geen voldoende motivering en komt tekort aan de zorgvuldigheidplicht die 

men mag verwachten in elk concreet geval. ‘De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch 

onaanvaardbare motieven is met machtsoverschrijding genomen’ (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, 

nr. 7681; R.v.St. 30 september 1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 

11.519). Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen is het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog 

noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid 

genomen beslissingen. Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch 

aanvaardbaar is en dat zij steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij 

derhalve niet behoorlijk naar recht gemotiveerd is. Verwerende partij stelt dat de partner van verzoekster 

niet voldoet aan de vereiste van voldoende bestaansmiddelen om in zijn eigen onderhoud en dat van 

zijn gezin te voorzien. Ten onrechte stelt verwerende partij dat de echtgenoot van verzoekster niet de 

nodige inspanningen heeft geleverd om werk te vinden. Het feit dat het gezin uiteindelijk wel stappen 

heeft ondernomen om werk te zoeken (PWA- arbeidsovereenkomst. inschrijving VDAB) toont net aan 

dat ze zich wel willen integreren. De gezinshereniging primeert trouwens in eerste instantie zodat het 

werkloos zijn op zich geen hinder mag veroorzaken. Trouwens er zijn wel bewijzen voorhanden dat 

betrokken weldegelijk actief op zoek is naar werk. Verwerende partij houdt evenmin rekening met art. 8 

van het E.V.R.M dat het recht op eerbiediging van het familie-en gezinsleven waarborgt. Bij terugkeer 

van verzoekster naar het land van herkomst, zal haar recht op familie- en gezinsleven worden 

geschonden. Bijgevolg is in casu sprake van een schending van art. 8 van het E.V.R.M. Dat met deze 

elementen ten onrechte geen rekening werd gehouden door verwerende partij. Verder stelt verwerende 

partij dat verzoekster niet heeft bewezen dat ze geen enkele familiale, sociale en culturele band zou 

hebben met haar land van oorsprong. Dat dit niet ter zake is, gezien verzoekster in België reeds 

samenleeft met haar echtgenoot en dus een gezin heeft. Het is niet redelijk om van verzoekster te 

verwachten dat ze alle formaliteiten in verband met de gezinshereniging dient te voldoen in haar land 

van herkomst. Er werd duidelijk door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de 

situatie van verzoekster. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft geenszins de situatie van verzoekster 

correct beoordeeld. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig 

voor te bereiden en te stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden 
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naar de concrete omstandigheden van de zaak. ‘Bij de vaststelling en waardering van de feiten, waarop 

het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid worden betracht (SUETENS, L.P. en BOES, M., 

administratief recht, Leuven, ACCO, 1990, 31)’. ‘Ambtenaren mogen zich niet gedragen als slecht 

geprogrammeerde automaten (R.v.St., REESKENS, nr. 20.602, 30 september 1980, R.W. 1982-82, 36, 

noot LAMBRECHTS, W.)’. De Raad van State eist dat de overheid tot haar voorstelling van de feiten 

(R.v.St. SPELEERS, nr. 21.037, 17 maart 1981) en tot de feitenvinding (R.v.St. VAN KOUTER, nr. 

21.094, 17 april 1981) komt met inachtneming van de zorgvuldigheidsplicht. Uit de zorgvuldigheidsplicht 

bij de feitenvinding vloeit voort dat in beginsel geen feiten als bewezen of niet bewezen worden 

beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen te vragen of hem in de 

gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn voorstelling van de feiten of 

van zijn toestand geloofwaardig maken (R.v.St., THIJS, nr. 24.651, 18 september 1984, R.W., 1984-85, 

946; LAMBRECHTS, W. Geschillen van bestuur, 43). De bestreden beslissing komt tekort aan de 

zorgvuldigheidsplicht. Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de Minister van Binnenlandse 

Zaken.” 

 

2.2.2. Verzoekster werpt op dat haar echtgenoot stappen heeft ondernomen om werk te vinden en een 

PWA-overeenkomst en een inschrijving bij de VDAB heeft voorgelegd. Zij stelt dat artikel 8 van het 

EVRM primeert op de werkloosheid van haar echtgenoot. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de 

aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 

 

Verzoekster gaat met haar kritiek voorbij aan de essentie van de motivering van de bestreden 

beslissing. Uit de lezing van de bestreden beslissing blijkt dat een onderzoek naar haar socio-

economische situatie werd gevoerd bij toepassing van artikel 11, § 2, voorlaatste lid van de 

vreemdelingenwet. Daaruit is gebleken dat verzoekster reeds onafgebroken financiële steun genoot van 

het OCMW sinds 1 maart 2009 en dat het gezin pas op 1 augustus 2012 de eerste stappen ondernam 

om werk te zoeken en dat op 21 augustus 2012 en 5 september 2012 een PWA-overeenkomst werd 

getekend. Tevens wordt erop gewezen dat haar echtgenoot zich pas op 21 augustus 2012 inschreef bij 

de VDAB, op vraag van het OCMW. Hieruit blijkt dat de verwerende partij bij het nemen van de 

bestreden beslissing rekening heeft gehouden met de elementen die volgens verzoekster zouden wijzen 

op werkbereidheid. 

 

De verwerende partij heeft echter geoordeeld dat uit de historiek van verzoeksters verblijf blijkt dat haar 

gezin pas stappen ondernam om te integreren toen hun verblijfsrecht in het gedrang kwam. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de bestreden beslissing is genomen op grond van correcte feitenvinding. 

Gezien zij zich in haar betoog beperkt tot het louter tegenspreken van de verwerende partij met 

betrekking tot haar conclusie, maakt zij evenmin aannemelijk dat de verwerende partij op kennelijk 

onredelijke wijze tot de bestreden beslissing zou zijn gekomen. Zij kan niet worden gevolgd waar zij op 

algemene wijze stelt dat "gezinshereniging zou primeren op werkloos zijn". 

 

In artikel 10, § 2, derde lid van de vreemdelingenwet wordt immers het volgende bepaald met betrekking 

tot de buitenlandse echtgenoot van de in het Rijk verblijvende vreemdeling: 

 

"De vreemdeling bedoeld in § 1, eerste lid, 4° en 5°, moet het bewijs aanbrengen dat de vreemdeling die 

vervoegd wordt beschikt over toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen zoals bepaald in § 

5 om zichzelf en zijn gezinsleden te onderhouden en om te voorkomen dat zij ten laste van de openbare 

overheden vallen. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de vreemdeling zich enkel laat 

vervoegen door de leden van zijn familie bedoeld in § 1, eerste lid, tweede en derde streepje." 

 

Verzoekster kan evenmin worden gevolgd waar zij stelt dat artikel 8 van het EVRM is geschonden. 
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Artikel 8 van het EVRM kan niet zo kan worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat een algemene 

verplichting zou inhouden om door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. The Netherlands, § 39). 

 

Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat 

om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van het recht om de 

binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila 

Mayeka en Kaniki Mitunga c. Belgique, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim c. Belgique, § 43) . 

De Staat is dus gemachtigd om voorwaarden hiertoe vast te leggen. 

 

In het kader van de verplichting die op de Staat rust om de openbare orde te waarborgen en in het 

bijzonder in de uitoefening van het recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren, kan het belang van de Staat boven het belang van het individu worden gesteld. 

 

Verzoekster toont niet aan dat het bestuur het recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-

onderdanen te controleren op een zodanige wijze heeft uitgeoefend dat artikel 8 van het EVRM zou zijn 

geschonden. 

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

Verzoekster beperkt zich echter tot de loutere verklaring dat zij met haar echtgenoot in België verblijft en 

een gezin vormt. Dit volstaat niet om een schending van artikel 8 van het EVRM aan te tonen. 

 

Het is niet duidelijk wat ze bedoelt met de stelling dat van haar niet kan worden verwacht dat zij aan alle 

formaliteiten in verband met gezinshereniging dient te voldoen in haar land van herkomst. De 

verwerende partij stelde niet op kennelijk onredelijk wijze dat verzoekster niet aantoonde geen familiale, 

sociale en culturele band meer te hebben met haar land van herkomst, waar ze het grootste deel van 

haar leven verbleef. 

Opdat een vreemdeling zich op artikel 8 van het EVRM zou kunnen beroepen, moet immers niet alleen 

sprake zijn van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens gezin, het moet ook 

nagenoeg onmogelijk zijn voor de vreemdeling om in zijn land van oorsprong een familieleven te leiden.  

Verzoekster beperkt zich tot een algemeen betoog waarmee ze de motieven van de bestreden 

beslissing niet weerlegt. 

 

Het tweede middel is niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

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: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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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 dertien maart tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 

 


