
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 van 6 

  
 

 nr. 98 857 van 14 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 15 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 11 september 2012 tot intrekking van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 14ter). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 januari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 februari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VERSWIJVER, die loco advocaat D. DEWULF verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. SEMENIOUK, 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. Verzoekster komt op 6 oktober 2010, in het bezit van een nationaal paspoort voorzien van een 

geldig visum type D, afgeleverd door de Belgische autoriteiten, België binnen met het oog op het 

vervoegen van haar in België verblijfsgerechtigde Indiase echtgenoot. 

 

1.2. Verzoekster wordt op 2 februari 2011 in het bezit gesteld van een A-kaart. 

  

1.3. Verzoekster dient zich op 23 maart 2012 aan bij de administratieve diensten van de stad Antwerpen 

om een verlenging te vragen van de A-kaart. 
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1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 11 september 2012 de beslissing tot intrekking van verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die op 22 oktober 2012 aan verzoekster ter kennis wordt 

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: 

 

[R. R] 

Nationaliteit: India 

[…] 

 

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 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 hij beschikt over stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen zoals bepaald in §5, Art 10 van de wet van 15.12.1980. om in zijn eigen 

behoeften en deze van zijn familieleden te voorzien, teneinde dat deze laatsten niet ten laste van de 

openbare overheden zouden vallen. Uit de aangebrachte stukken blijkt dat betrokkene en de echtgenote 

tot 10.06.2012 onafgebroken leefloon genoten hebben. 

 

Na een onderzoek betreffende de vooraarden 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: 

 

Betrokkene schreef zich op 25.08 2011 in voor een cursus Nederlands; doch dit bewijst niet dat zij de 

lessen gevolgd heeft, namelijk op het inschrijvingsbewijs staat het volgende vermeld : zij kan de lessen 

starten mits betaling van boekengeld. Een duidelijk attest waarin vermeld staat dat zij de lessen wel 

degelijk gevolgd heeft werd niet overgemaakt. 

 

Op 05.06.2012 tekende de echtgenoot van betrokkene een arbeidsovereenkomst voor handarbeiders in 

horeca. Tevens blijkt uit een brief van het OCMW het volgende : dat zij vanaf 19.06.2012 geen recht 

meer hebben op leefloon, het OCMW besliste geen leefloon te verlenen aangezien het onmogelijk is 

een correct sociaal onderzoek te voeren. De echtgenoot van betrokkene verklaart meer uren te werken 

dan de arbeidsovereenkomst omschrijft, maar het is niet duidelijk wat de vergoeding bedraagt voor deze 

extra uren. Tevens verklaart de echtgenoot van betrokkene uitgebuit te worden in de horecasector, 

echter onderneemt de echtgenoot geen stappen om een andere tewerkstelling te vinden. Betrokkene 

beweert inspanningen te doen om werk te vinden, en zou hiervoor een heleboel interimkaartjes hebben 

voorgelegd bij het gemeentebestuur, maar zij kon geen attesten afleveren dat ze heeft gesolliciteerd, 

deze interimkaartjes kunnen echter niet aan de realiteit getoetst worden. 

 

Betrokkene zegt dat het moeilijk is om werk te vinden als je niet zo goed Nederlands kunt en daarom 

gaat ze naar school met een verlopen verblijfsvergunning. 

 

Betrokkene heeft nog familie in het buitenland, heeft nog een zus die woont in India. 

 

Betrokkene is in België sedert oktober 2010; pas wanneer haar verblijfsrecht in het gedrang komt, 

worden reëele stappen ondernomen om werkte zoeken en zich te integreren. 

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

*aangezien betrokkene pas in België aangekomen is oktober 10.2010, weegt de korte duur van het 

verblijf niet op tegen het niet verlengen van het verblijfsrecht. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 van 6 

*betrokkene verbleef immers ruim 29 jaar in India en haar verblijf in België, haar integratie en 

opgebouwde banden kunnen bijgevolg geenszins vergeleken worden met haar 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 verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan ingegaan 

worden op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoekster. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991) en van de artikelen 8 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).  

 

Zij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

 “[…] Algemeen juridisch kader 

 

Krachtens artikel 62 van de Vreemdelingenwet dienen alle administratieve beslissingen, genomen in 

toepassing van deze wet, gemotiveerd te worden. Die motiveringsplicht omvat de verschillende 

verwijderingsmaatregelen, waaronder het bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

Aanvankelijk volstond voor bepaalde verwijderingsmaatregelen een loutere motivering door verwijzing. 

Zo vermeldt artikel 8 van de Vreemdelingenwet dat het bevel om het grondgebied te verlaten, om als 

voldoende gemotiveerd te worden beschouwd, enkel moet verwijzen naar de specifieke bepaling in 

artikel 7 van de Vreemdelingenwet. 

 

Met de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen werd die 

motivering aangevuld met substantiële componenten. Bestuurshandelingen moeten overeenkomstig 

deze wet afdoende gemotiveerd zijn en dienen de juridische en feitelijke overwegingen te vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen.  

 

Een afdoende motivering houdt in dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

kunnen dragen. De motivering moet m.a.w. draagkrachtig zijn. De aangevoerde motieven moeten 

pertinent zijn en de beslissing verantwoorden. Dit wil zeggen dat ze duidelijk en concreet de redenen 

moet weergeven die haar kunnen verantwoorden. De motivering moet ook volledig zijn, wat betekent dat 

zij een voldoende grondslag voor alle onderdelen van de beslissing behoort te zijn.  

 

Aangezien de Wet Motivering Bestuurshandelingen ook toepasselijk is in het domein van het 

vreemdelingenrecht, moet de Dienst Vreemdelingenzaken de feitelijke gegevens vermelden waarom zij 

meent één van de criteria in artikel 7 te kunnen inroepen. Het doel van de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen bestaat er immers in de betrokkene in kennis te stellen van de motieven van de 

handeling opdat hij met een kennis van zaken een verweer kan organiseren met de middelen die het 

recht hem aanreikt. 

 

[…] Toetsing van de bestreden beslissing aan de formele motiveringsplicht 

 

De motivering is niet afdoende, zoals vereist door de Wet Motivering Bestuurshandelingen. De 

motivering is vaag en tevens ontbreken de feitelijke en juridische gegevens die aan de oorsprong liggen 

van de beslissing. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 van 6 

Daarnaast is de motivering stereotiep en gestandaardiseerd. De summier gegeven motivering in de 

beslissing, kan van toepassing zijn op iedere persoon die een dergelijke beslissing krijgt. Nergens blijkt 

dat het specifiek op haar van toepassing is. Enkel de persoonlijke gegevens van verzoekende partij, 

vermeldt in de beslissing, geven hier uitsluitsel over. 

 

Gelet op het feit dat er een einde wordt gesteld aan het recht op verblijf, met een bevel om het 

grondgebied te verlaten binnen 30 dagen en de zeer verregaande gevolgen die deze beslissing met zich 

meebrengt is het evenredigheidsbeginsel in casu niet in acht genomen. De beslissing is extreem 

summier en bijgevolg niet evenredig met de gevolgen. 

 

Gezien het ontbreken van enige motivering omtrent deze keuze is de motiveringsplicht duidelijk 

geschonden. 

 

De bestreden beslissing is, zoals hierboven reeds vermeld, zeer summier en bevat bovendien geen 

enkele reden waarom verzoekende partij het grondgebied moet verlaten om terug te keren naar Indië. 

Gezien het ontbreken van enige motivering omtrent deze keuze is de motiveringsplicht duidelijk 

geschonden. […]” 

 

3.2.1. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve beslissingen met redenen 

worden omkleed en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de 

besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke 

overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering 

afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

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

beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

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

beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Er wordt immers, onder verwijzing naar artikel 11, § 2, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet, gesteld dat verzoekster niet meer voldoet aan een van de verblijfsvoorwaarden 

gesteld in artikel 10 van de Vreemdelingenwet en meer specifiek dat niet blijkt dat de vervoegde 

vreemdeling beschikt over voldoende, regelmatige en stabiele bestaansmiddelen zoals bepaald in § 5 

van voormelde wetsbepaling om in zijn eigen behoeften en deze van zijn familieleden te voorzien en om 

te voorkomen dat zij ten laste zouden vallen van de openbare overheden. De Raad stelt vast dat uit een 

eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt dat ook wordt aangegeven op basis van welke 

concrete gegevens verweerder tot deze vaststelling is gekomen. Zo wordt er verwezen naar het feit dat 

verzoekster en haar echtgenoot tot 19 juni 2012 onafgebroken een leefloon ontvangen hebben. Verder 

wordt gewezen op de vaststellingen die werden gedaan in het kader van een onderzoek betreffende de 

elementen vervat in artikel 11, § 2, voorlaatste lid van de Vreemdelingenwet, met name betreffende de 

aard en de hechtheid van de gezinsband, de duur van het verblijf in het Rijk en de familiebanden of 

culturele of sociale banden met het land van herkomst. Hierbij wordt gesteld dat verzoekster zich 

weliswaar op 25 augustus 2011 heeft ingeschreven voor een cursus Nederlands, doch niet bewijst dat 

zij deze lessen daadwerkelijk heeft gevolgd; dat verzoeksters echtgenoot op 5 juni 2012 een 

arbeidsovereenkomst voor handarbeiders in de horeca ondertekende doch dat uit een brief van het 

OCMW Antwerpen blijkt dat het gezin vanaf 19 juni 2012 geen recht meer heeft op leefloon omdat het 

onmogelijk is een correct sociaal onderzoek te voeren, waarbij wordt toegelicht dat de echtgenoot stelt 

meer uren te werken dan blijkt uit de arbeidsovereenkomst maar dat het niet duidelijk is wat de 

vergoeding bedraagt voor deze extra uren en dat hij weliswaar verklaarde uitgebuit te worden doch geen 

stappen onderneemt om een andere tewerkstelling te vinden; dat verzoekster weliswaar verklaart 

inspanningen te leveren om werk te vinden doch hiertoe enkel kaartjes van interimkantoren kan 

overmaken en geen attesten van effectieve sollicitaties; dat verzoekster zelf verklaarde dat het moeilijk 

is werk te vinden als je niet goed Nederlands kunt; dat verzoekster nog familie heeft in het buitenland, 

met name een zus in India; en dat verzoekster sinds oktober 2010 in België verblijft en er pas reële 

stappen worden ondernomen om werk te zoeken en zich te integreren wanneer het verblijfsrecht van 

verzoekster in het gedrang komt. Op grond van dit gevoerde onderzoek wordt vervolgens besloten dat 

de korte duur van het verblijf in België niet opweegt tegen het niet verlengen van het verblijfsrecht en dat 
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haar verblijf, integratie en opgebouwde banden in België, rekening houdend met haar verblijf van ruim 

29 jaar in India, niet vergeleken kunnen worden met haar relaties in haar land van herkomst.  

 

Specifiek wat het bevel om het grondgebied te verlaten betreft wordt daarnaast in de bestreden 

beslissing nog verwezen naar artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, dat voorziet in een 

verplichting voor de minister of zijn gemachtigde om een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde termijn te verlaten af te geven wanneer de vreemdeling langer in het Rijk verblijft dan de 

overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet 

overschreden werd, evenals naar artikel 26/4 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

het Vreemdelingenbesluit), dat bepaalt dat indien overeenkomstig artikel 11, § 2 van de 

Vreemdelingenwet een einde wordt gesteld aan het recht op verblijf van een vreemdeling aan deze 

vreemdeling een bevel om het grondgebied wordt afgeleverd. Gelet op de gebonden bevoegdheid die 

voor de minister of zijn gemachtigde voortvloeit uit artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet kan 

verzoekster ook niet worden gevolgd waar zij op louter algemene wijze betoogt dat een verdere 

motivering “omtrent deze keuze” zich opdrong. 

 

De Raad wijst er bovendien ook op dat de bestreden beslissing slechts één motivering bevat voor beide 

componenten van de bestreden beslissing en dat deze beslissing één en ondeelbaar is (cfr. RvS 28 juni 

2010, nr. 205.924). 

 

De Raad stelt aldus vast dat de motivering van de bestreden beslissing, in tegenstelling tot hetgeen 

verzoekster betoogt, wel degelijk de feitelijke en juridische overwegingen duidt op grond waarvan deze 

beslissing is genomen, derwijze dat het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). Deze motivering is pertinent en draagkrachtig. Verzoekster blijft in gebreke met 

concrete elementen aan te tonen dat de motivering van de bestreden beslissing niet evenredig zou zijn 

aan het gewicht van deze beslissing. Verzoekster kan ook geenszins worden gevolgd waar zij betoogt 

dat de motivering stereotiep en gestandaardiseerd zou zijn en dat deze dermate summier zou zijn dat 

deze van toepassing kan zijn op iedere persoon die een dergelijke beslissing krijgt. De Raad stelt 

immers vast dat in de motivering van de bestreden beslissing op zeer concrete wijze wordt ingegaan op 

de individuele situatie van verzoekster, dat hierbij wordt ingegaan op de verschillende door verzoekster 

aangebrachte stukken ter staving van haar vraag tot verlenging van haar verblijfstitel en dat uitvoerig de 

bevindingen worden toegelicht van het gevoerde onderzoek naar de elementen vervat in artikel 11, § 2, 

voorlaatste lid van de Vreemdelingenwet. Bovendien dient geduid te worden dat zelfs indien een 

beslissing is gemotiveerd met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een 

stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde motivering, dit loutere feit op zich alleen nog niet betekent 

dat de bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171, RvS, 

27 juni 2007, nr. 172.821). Uit de bestreden beslissing blijkt daarenboven een afweging tussen het 

algemeen belang en de particuliere belangen van verzoekster en er wordt duidelijk aangegeven waarom 

wordt besloten dat een strikte toepassing van de bepalingen van de Vreemdelingenwet doorweegt op de 

particuliere belangen van verzoekster. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet of van de 

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

 

3.2.2. Wat de aangevoerde schending van artikel 8 van de Vreemdelingenwet betreft, merkt de Raad op 

dat overeenkomstig deze bepaling het bevel om het grondgebied te verlaten of de beslissing tot 

terugleiding naar de grens de bepaling van artikel 7 die werd toegepast dient te vermelden. Uit een 

eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt dat hierin, wat het bevel om het grondgebied te 

verlaten betreft, wordt verwezen naar artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. De aangevoerde 

schending van artikel 8 van de Vreemdelingenwet – die ook niet nader in concreto wordt toegelicht –kan 

niet worden aangenomen.  

 

Het enige middel is ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekster 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 
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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 veertien maart tweeduizend dertien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT I. CORNELIS  

 


