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 nr. 205 098 van 8 juni 2018 

in de zaak RvV X II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M.-P. DE BUISSERET 

Bischoffsheimlaan 36 

1000 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigerese nationaliteit te zijn, op 26 januari 2018 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 en Administratieve Vereenvoudiging 

van 14 december 2017 tot intrekking van verblijf zonder 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 31 januari 2018 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 april 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. QUESTIAUX, die loco advocaat M. DE BUISSERET 

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. Op 10 november 2011 wordt de echtgenote van de verzoekende partij in het bezit gesteld van een 

A-kaart geldig tot 24 oktober 2012 en jaarlijks verlengd. 
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1.2. Op 27 oktober 2011 dient de verzoekende partij een aanvraag in op grond van artikel 10bis 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). 

 

1.3. Op 5 juli 2012 wordt de verzoekende partij in het bezit gesteld van een A-kaart, geldig tot 24 

oktober 2012, jaarlijks verlengd, waarvan de laatste maal tot 24 oktober 2017. 

 

1.4. Op 14 december 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing tot intrekking van verblijf zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden 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: 

(…) 

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:3 

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

§2, eerste lid, 1°). 

Betrokkene werd gemachtigd tot verblijf in functie van zijn echtgenote A.C. (…) (xxx). 

Oorspronkelijk was dit overeenkomstig art. 10bis, gezien de referentiepersoon houder was van een 

beperkt verblijf. Mevrouw A. (…) is echter intussen gemachtigd tot onbeperkt verblijf. 

 

Op basis van de bewijzen van bestaansmiddelen en bijkomend onderzoek door de Dienst 

Vreemdelingenzaken kan niet afdoende worden vastgesteld dat de referentiepersoon over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om te kunnen voldoen aan de voorwaarden. Bijkomend dient te worden 

opgemerkt dat betrokkene nauwelijks in België kan worden aangetroffen op het adres waarop hij 

gedomicilieerd is. 

Vooreerst wat betreft de bewijzen van de bestaansmiddelen. Zij dienen overeenkomstig art. 10, §5 ten 

minste gelijk te zijn aan 120% van het leefloon voor een persoon met gezinslast. De vreemdeling die 

vervoegd wordt dient te beschikken over toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen. Ter 

staving van de bestaansmiddelen werden enkel loonfiches voorgelegd van juli en augustus 2017. Na 

bijkomende informatie te hebben opgevraagd, werd daar enkel een loonfiche van september 2017 aan 

toegevoegd. Verder werd ook een ocmw-attest dd. 28.09.2017 voorgelegd waaruit blijkt dat het koppel 

geen beroep moet doen op het ocmw. 

Echter, van deze paar loonfiches en het attest van het ocmw valt helemaal niet af te leiden dat de 

referentiepersoon wel degelijk over stabiele en regelmatige bestaansmiddelen beschikt ter waarde van 

120% van het leefloon voor een persoon met gezinslast. Daartoe ontbreekt de informatie van de 

voorgaande maanden. Uit de databank van de RSZ (Dolsis) blijkt dat de referentiepersoon ook enkele 

dagen gewerkt heeft in mei en in juni 2017. Echter, daar heeft betrokkene helemaal niets van 

voorgelegd, evenmin als van enig ander aanvullend (inkomensvervangend) inkomen. Gezien het 

wisselend aantal uren en dagen tewerkstelling moet het inkomen dat de referentiepersoon uit de 

tewerkstelling haalt zeer wisselend zijn. Daarvan getuigen de enkele loonfiches trouwens reeds. Er kan 

dus bezwaarlijk gesteld worden dat er van stabielen en regelmatige bestaansmiddelen kan gesproken 

worden. In hoeverre ze toereikend zijn, kan niet worden getoetst, bij gebrek aan voldoende 

informatie. Het attest van het ocmw doet geen afbreuk aan deze vaststellingen. Het spreekt immers voor 

zich dat enkel met legaal bekomen inkomsten die worden aangetoond door betrokkene kan rekening 

gehouden worden bij de beoordeling van het critérium 'bestaansmiddelen'. 

Verder dient ook opgemerkt te worden dat er gemeld is dat betrokkene nauwelijks in België verblijft. 

Betrokkene blijkt niet in staat in te gaan op de uitnodigingen van de gemeente om de verlenging van zijn 

verblijfstitel aan te vragen of bijkomende documenten voor te leggen. Jaar na jaar is het de 

referentiepersoon die zich daartoe moet aanbieden, in het bijzonder wanneer bijkomende informatie 

wordt opgevraagd. Ook de wijkagent kon betrokkene niet aantreffen thuis. Telkens worden andere 

excuses aangehaald, soms tegenstrijdig met elkaar, waarom betrokkene niet aan te treffen is in België. 

In die zin voldoet betrokkene bijgevolg ook niet meer aan de voorwaarden. Gezien hij zijn 

hoofdverblijfplaats niet in België blijkt te hebben, kan bezwaarlijk gesteld worden dat hij verlenging van 

zijn verblijfstitel behoeft om zijn partner te vergezellen in België. 
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Gezien bovenstaande vaststellingen kan overeenkomstig art. 11, §2, eerste lid, 1° de machtiging tot 

verblijf van betrokkene worden beëindigd. 

 

Betrokkene kan niet verder gemachtigd worden omdat hij aan de uitzonderingsgrond voldoet zoals 

opgenomen in het tweede lid van art. 11, §2. Betrokkene verblijft nog geen 5 jaar ononderbroken in 

België. Wat betreft zijn verblijf in België als diplomaat, voor zover dit daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden, kan dit niet in rekening worden gebracht. Mijnheer is immers in die periode nooit 

ingeschreven geweest in enig Belgisch register. Een diplomaat heeft zijn hoofdbelangen nooit in het 

vreemde land waarnaar hij wordt uitgestuurd, zijn hoofdbelangen blijven in het land van herkomst. Voor 

zover zijn opdracht beëindigd is, wordt hij verondersteld het land te verlaten. Er kunnen geen rechten 

worden aan ontleend. 

Zijn aanvraag gezinshereniging (bijlage 4 Ibis) dateert weliswaar van 27.10.2011, waarna hij zijn eerste 

A-kaart kreeg, er blijkt een onderbreking van anderhalf jaar te zitten tussen die eerste verblijfstitel en de 

tweede. Ook dit was te wijten aan de afwezigheid van mijnheer in België (zie melding op 20.06.2013 

door de gemeente Affligem en bijhorend verslag van de wijkagent van dd. 13.06.2013). Betrokkene 

werd eigenlijk opnieuw gemachtigd in 2014 om in het kader van gezinshereniging in België te verblijven. 

Vandaar dat pas vanaf 2014 een ononderbroken verblijf kan worden vastgesteld en er dus nog geen 5 

jaar verblijf is. 

Betrokkene voldoet evenmin aan de uitzonderingsgrond zoals voorzien in het derde lid van art. 11, §2. 

Nergens uit het dossier blijkt daarvan sprake te zijn. 

 

Overeenkomstig het vierde lid van art. 11, §2 dient ook rekening gehouden te worden met de aard en de 

gehechtheid van de gezinsband van de betrokken persoon, met de duur van zijn verblijf in het Rijk, met 

het bestaan van familiebanden of culturele en sociale banden met zijn land van herkomst. Daartoe werd 

betrokkene aangeschreven op 9.10.2017. Betrokkene nam in persoon geen kennis van deze brief, de 

referentiepersoon legde in zijn naam nog een extra loonfïche voor. Met betrekking tot zijn humanitaire 

situatie werd niets voorgelegd. 

Wat betreft de aard en de gehechtheid van de gezinsband van betrokkkene kan uit het rijksregister 

worden afgeleid dat betrokkene naast zijn partner, ook reeds volwassen kinderen heeft die woonachtig 

zijn in België, alsook kleinkinderen. Een aantal onder hen blijken officieel woonachtig in de woning van 

betrokkene. Anderzijds blijkt bij diverse gelegenheden te zijn vastgesteld dat betrokkene nauwelijks 

aanwezig is op zijn adres. In hoeverre betrokkene bijgevolg een nauwe gezinsband heeft met zijn 

gezinsleden is niet duidelijk. Hij blijkt alvast meer tijd door te brengen met (vermeende) zieke 

gezinsleden in het buitenland dan met zijn huisgenoten. 

Van enige economische activiteit in hoofde van betrokkene in België blijkt nooit sprake te zijn geweest. 

Mijnheer zou ooit in België een diplomatieke opdracht hebben gehad, echter meer dan een 

'diplomatieke kaart' werd daar nooit van voorgelegd. Indien betrokkene daadwerkelijk een dergelijk 

beroepsverleden zou hebben met de bijhorende beroepsbekwaamheid, zou toch ook mogen worden 

verwacht dat hij daar in zijn latere professioneel leven blijk van gaf. Nergens uit het dossier valt echter te 

ontdekken of hij ooit nog een professioneel engagement is aangegaan. Dit doet zowel afbreuk aan de 

geloofwaardigheid van zijn verblijf als 'diplomaat' als aan zijn aanwezigheid in België. Een totale 

inactiviteit op professioneel vlak kan mede het gevolg zijn van betrokkenes afwezigheid in België. 

In hoeverre een gebrek aan familiale, culturele of sociale banden met het land van herkomst, 

betrokkene in de weg zou staan terug te keren naar het land van herkomst, blijkt evenmin uit het 

dossier. Betrokkene heeft niets ter staving daarvan voorgelegd. Gezien betrokkenes leeftijd is het 

redelijk te stellen dat hij zijn moedertaal nog steeds voldoende beheerst en genoeg voeling heeft 

gehouden met zijn land van herkomst en culturele gebruiken.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

In het verzoekschrift vraagt de verzoekende partij dat het Frans wordt gebruikt als proceduretaal. De 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wijst erop dat het gebruik van de talen in de 

rechtspleging niet ter vrije keuze staat van de partijen maar op dwingende wijze geregeld wordt door 

artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet.  

 

Dit artikel luidt als volgt:  

 

“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de 

beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt krachtens 

de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun binnendiensten.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling in de 

taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.”  

 

Artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat voorzien is in 

artikel 53 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de 

voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en 

tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Parl. St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 

107) blijkt dat aangezien de regeling inzake het taalgebruik voor de Raad naadloos aansluit bij die welke 

thans geldt voor de Raad van State deze regelingen op dezelfde wijze dienen te worden 

geïnterpreteerd. De bepaling dat de beroepen behandeld dienen te worden in de taal die de diensten 

waarvan de werkkring het hele land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten verplicht de Raad van State, en bijgevolg ook 

de Raad, voor zijn arresten gebruik te maken van de taal van de akte waarvan de vernietiging gevorderd 

wordt. De bestuurshandelingen waarvan de vernietiging gevorderd wordt zijn immers steeds afkomstig 

van overheden die onderworpen zijn aan de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken 

(Les Novelles, v° Droit administratif, tome VI, Brussel, Bruylant, 1975, p. 737, randnrs. 2249-2250). 

Gelet op het voorgaande en gelet op het feit dat de bestreden beslissing, conform de bepalingen van de 

gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken door het bestuur 

werd genomen in het Nederlands wordt in casu de Nederlandse taal als proceduretaal door de Raad 

gehanteerd. De verzoekende partij heeft ter terechtzitting ook geen bezwaar gemaakt tegen een 

behandeling van haar beroep in de Nederlandse taal. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 1 tot 4 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de 

artikelen 11 en 62 van de Vreemdelingenwet, van het beginsel “audi altera partem”, van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM) en van artikel 22bis van de Grondwet. De verzoekende partij meent dat er ook sprake is van een 

manifeste appreciatiefout.  

 

Het eerste middel licht de verzoekende partij toe als volgt: 

 

“Première branche : La partie adverse n'a pas procédé à l'audition du requérant 

 

L'Article 41 § 2 de la Charte ainsi que le principe général du droit Audi alteram partem obligent 

l'administration d'entendre toute personne à l'égard de laquelle elle entend prendre une mesure pouvant 

avoir une conséquence défavorable à son encontre. 

 

Cette obligation est également reprise à l'article 62, §ler, nouvellement modifié de la loi du 15.12.1980 : 

« § 1er. Lorsqu'il est envisagé de mettre fin au séjour ou de retirer le séjour d'un étranger qui est 

autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou qui a le droit d'y 

séjourner plus de trois mois. l'intéressé en est informé par écrit et la possibilité lui est offerte de faire 

valoir les éléments pertinents qui sont de nature à empêcher ou à influencer la prise de décision. 

L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception de l'écrit visé à l'alinéa 1er, pour 

transmettre les éléments pertinents par écrit. Ce délai peut être réduit ou prolongé si cela s'avère utile 

ou nécessaire à la prise de décision, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce. 

 

L'obligation prévue l'alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas suivants : 

1° si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent; 

2° si les circonstances particulières, propres au cas d'espèce, s'y opposent ou l'empêchent, 

en raison de leur nature ou de leur gravité; 

3° l'intéressé est injoignable. » 

Dans cette mesure, les garanties prévues sont d'application au cas d'espèce. Il est incontestable que la 

décision de retrait, qui a été notifiée au requérant, l'affecte négativement puisque cela signifie à tout le 

moins une interruption dans la vie familiale qu'il mène avec sa compagne, ses enfants, sa belle-famille 

et ses petits-enfants en Belgique et une impossibilité de poursuivre son traitement en Belgique. 

 

La partie adverse n'a pas procédé à l'audition du requérant. Comme il est indiqué dans la décision 

attaquée, le requérant a été convoqué en date du 9 octobre 2017 à la commune. Cependant, le 
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requérant n'a pas pu se présenter car il était en France en visite chez son fils. La partie adverse a 

uniquement convoqué le requérant sans donner plus d'information. Elle ne lui a remis aucun courrier 

demandant au requérant de produire des éléments qui démontrent d'une vie familiale et concernant sa 

situation de santé, alors qu'elle est tenue légalement de prendre ces éléments en considération 

conformément aux prescrits de l'article 11, §2 de la loi du 15.12.1980. 

 

Le requérant s'est présenté à la commune dès son retour de France. En date du 27 décembre 2017, on 

lui a remis la décision attaquée. Il il'a pas eu l'occasion de mettre en avant des éléments démontrant sa 

vie familiale ainsi que d'aborder sa situation médicale. Si le requérant avait été interrogé par la partie 

adverse, il aurait pu faire valoir des éléments d'ordre familial ainsi que médical, et notamment qu'il a été 

opéré en avril 2014 d'un cancer à l'estomac. Ce cancer l'a fortement affaibli et il lui était difficile de se 

déplacer. Ces éléments médicaux n'ont pas été pris en considération par la partie adverse. Or, le 

requérant n'a pas eu l'occasion d'être entendu au sujet de sa vie familiale et situation médicale en 

Belgique. 

 

Le principe général de droit Audi alteram partem et l'article 41 §2 de la Charte n'ont pas été respectés. 

 

Votre Conseil a rappelé que la Cour de Justice de l'Union européenne a, dans son arrêt 'M.M. contre 

Irlande' du 22 novembre 2012(C-277/l 1), notamment, indiqué ce qui suit : 

 

'83. Le paragraphe 2 dudit article 41 prévoit que ce droit à une bonne administration comporte 

notamment le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait 

défavorablement ne soit prise à son encontre, le droit d'accès de toute personne au dossier qui la 

concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des 

affaires, ainsi que l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. 

 

84. Force est de constater que, ainsi qu 'il résulte de son libellé même, cette disposition est d'application 

générale. 

 

85. Aussi la Cour a-t-elle toujours affirmé l'importance du droit d'être entendu et sa portée très large 

dans l'ordre juridique de l'Union, en considérant que ce droit doit s'appliquer à toute procédure 

susceptible d'aboutir à un acte faisant grief (voir, notamment, arrêts du 23 octobre 1974, Transocean 

Marine Paint Association/Commission, 17/74, Rec. p. 1063, point 15; Krombach, précité, point 42, et 

Sopropé, précité, point 36). 

 

86. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le respect dudit droit s'impose même lorsque la 

réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (voir arrêt Sopropé, précité, 

point 38). 

 

87. Le droit d'être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision 

susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts (voir, notamment, arrêts du  9 juin 2005, 

Espagne/Commission, C-287/02, Rec. p. 1-5093, point 37 et jurisprudence citée; Sopropé, précité, point 

37; du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C-141/08 P, Rec. 

p. 1-9147, point 83, ainsi que du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of lran, C-

27/09 P, Rec. p. 1-13427, points 64 et 65). 

 

88. Ledit droit implique également que l'administration prête toute l'attention requise aux observations 

ainsi soumises par l'intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du 

cas d'espèce et en motivant sa décision de façon circonstanciée (voir arrêts du 21 novembre 1991, 

Technische Universitât Munchen, C-269/90, Rec. p. I- 5469, point 14, et Sopropé, précité, point 50), 

l'obligation de motiver une décision de façon suffisamment spécifique et concrète pour permettre à 

l'intéressé de comprendre les raisons du refus qui est opposé à sa demande constituant ainsi le 

corollaire du principe du respect des droits de la défense.[...f 

 

Or y le Conseil observe qu 'il n'apparaît pas du dossier administratif que la partie défenderesse ait 

donné à la requérante la possibilité de faire  connaître son point de vue avant l'adoption de l'acte 

attaqué, qui constitue une décision unilatérale. Il ressort de la requête que, si cette possibilité lui avait 

été offerte, la requérante aurait fait valoir les éléments dont elle fait état à l'appui de la violation qu'elle 

allègue de l'article 8 de la CEDH, en invoquant qu'ils attestent de l'existence, dans son chef d'une vie 

familiale. » (CCE n° 128 207 du 21 août 2014) L'article 11, §2 de la loi du 15.12.1980 se lit comme suit : 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

« Lors de sa décision de mettre fin au séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le ministre ou son 

délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne concernée et la 

durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, Culturelles ou sociales 

avec son pays d'origine. » Le législateur a imposé à la partie adverse de tenir compte de la vie familiale 

d'un ressortissant d'un pays tiers lorsqu'elle prend une décision de retrait de séjour d'un citoyen. En 

n'ayant pas entendu le requérant qui aurait pu faire état d'une vie familiale en Belgique, la partie 

adverse n'a pas tenu compte de cette vie familiale. En outre, la partie adverse n'a pas pris en 

considération la situation médicale du requérant. Le fait de ne pas avoir auditionné le requérant, ce qui 

lui aurait permis de s'exprimer sur sa vie familiale et sa santé, a pour conséquence que la partie adverse 

n'a pas tenu compte de ces éléments, et dès lors a violé non seulement le principe général de droit Audi 

Alteram Partem ainsi que l'article 41 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, mais 

également l'article 62 de la loi du 15.12.1980 et l'article 8 de la CEDH.” 

 

De verzoekende partij betoogt aldus onder meer dat de verwerende partij niet overgegaan is tot het 

horen van de verzoekende partij. Zij wijst erop dat deze verplichting opgenomen is in artikel 41, §2 van 

het Handvest en van het algemeen rechtsbeginsel “Audi alteram partem”, wanneer de administratieve 

overheid beoogt een beslissing te nemen die ongunstige gevolgen kan hebben voor een persoon, dat 

deze verplichting ook volgt uit artikel 62, §1 van de Vreemdelingenwet. Zij stelt dat het niet te betwisten 

valt dat de bestreden beslissing haar negatief raakt daar dit minstens een inmenging in haar 

gezinsleven  met haar echtgenote, haar kinderen, haar schoonfamilie en kleinkinderen veroorzaakt en 

de onmogelijkheid om haar behandeling in België verder te zetten. De verzoekende partij betoogt dat, 

zoals aangegeven in de bestreden beslissing, zij werd opgeroepen door de gemeente op 9 oktober 

2017, dat zij zich niet kon aanmelden daar zij op bezoek was in Frankrijk bij haar zoon, dat zij enkel 

werd opgeroepen zonder meer informatie. Zij wijst erop dat zij geen enkele briefwisseling mocht 

ontvangen waarin haar gevraagd werd bewijzen voor te brengen van haar familieleven en haar 

gezondheidstoestand, terwijl de verwerende partij wettelijke gehouden is, overeenkomstig artikel 11, §2 

van de Vreemdelingenwet, om deze elementen in overweging te nemen. Zij wijst erop dat zij zich 

aanbood op de gemeente van zodra zij terug in België was en dat haar de bestreden beslissing werd 

betekend, dat zij niet in de mogelijkheid werd gesteld om haar familieleven en gezondheidstoestand aan 

te tonen. Zij wijst erop dat zij zowel elementen betreffende haar familieleven als betreffende haar 

gezondheidstoestand had kunnen aanbrengen, meer bepaald dat zij geopereerd werd in april 2014 van 

maagkanker, dat zij sterk verzwakt is en het haar moeilijk valt zich te verplaatsen, dat deze medische 

elementen niet in rekening werden gebracht door de verwerende partij.  

 

3.2. Artikel 62, §1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt : 

 

“§ 1. 

Wanneer er wordt overwogen om het verblijf van een vreemdeling die gemachtigd of toegelaten is tot 

een verblijf van meer dan drie maanden op het grondgebied van het Rijk of die het recht heeft om er 

meer dan drie maanden te verblijven, te beëindigen of in te trekken wordt de betrokkene hiervan 

schriftelijk op de hoogte gebracht en wordt hem de mogelijkheid geboden om de relevante elementen 

aan te voeren die het nemen van een beslissing kunnen verhinderen of beïnvloeden. 

 

Vanaf de ontvangst van het in het eerste lid bedoelde geschrift beschikt de betrokkene over een termijn 

van vijftien dagen om de relevante elementen schriftelijk over te zenden. Rekening houdend met de 

omstandigheden eigen aan het geval kan deze termijn worden ingekort of verlengd, indien dat nuttig of 

noodzakelijk blijkt te zijn voor het nemen van een beslissing. 

 

De in het eerste lid bedoelde verplichting is niet van toepassing in de volgende gevallen : 

1° indien redenen van Staatsveiligheid zich daartegen verzetten; 

2° indien de bijzondere omstandigheden, eigen aan dit geval, dit in de weg staan of dit verhinderen, 

omwille van hun aard of ernst; 

3° de betrokkene is onbereikbaar.” 

 

3.3. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat bij brief van 16 december 2016 waarbij het 

verblijfsrecht van de verzoekende partij werd verlengd voor de duur van de verblijfskaart van de 

referentiepersoon, reeds werd meegedeeld welke stukken de verzoekende partij diende voor te brengen 

voor het verstrijken van de termijn van haar A-kaart. Voorts blijkt dat op 2 oktober 2017 documenten 

worden voorgelegd. In het administratief dossier bevindt zich een uitnodigingsbrief gericht aan de 

verzoekende partij waarin wordt gewezen op het voornemen om haar verblijfsrecht in te trekken. Deze 

uitnodigingsbrief bevat echter geen datum en nergens uit de stukken van het administratief dossier blijkt 
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dat deze brief werd betekend aan de verzoekende partij. In de stukken van het administratief dossier zit 

ook een tweede uitnodigingsbrief waaruit een voornemen blijkt om het verblijfsrecht van de verzoekende 

partij in te trekken, doch deze dateert van 4 augustus 2016. Deze brief werd blijkens het administratief 

dossier betekend aan de verzoekende partij en uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de 

A-kaart van de verzoekende partij werd verlengd op 16 december 2016. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt geenszins dat de verzoekende partij in het najaar van 

2017 op enige wijze op de hoogte werd gesteld van het voornemen van de verwerende partij om haar 

verblijfsrecht in te trekken. Er blijkt aldus niet dat aan de vereiste vermeld in artikel 62, §1, eerste lid van 

de Vreemdelingenwet werd voldaan. 

 

3.4. In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat de verzoekende partij werd aangeschreven op 9 

oktober 2017 opdat overeenkomstig artikel 11, §2, vierde lid van de Vreemdelingenwet rekening zou 

kunnen gehouden worden met de aard en de gehechtheid van de gezinsband, de duur van haar verblijf 

in het Rijk, het bestaan van familiebanden of culturele en sociale banden met het land van herkomst. De 

verwerende partij geeft zelf aan dat de verzoekende partij in persoon geen kennis nam van deze brief. 

Aldus kan niet gesteld worden dat de verzoekende partij middels een schrijven van 9 oktober 2017 

schriftelijk op de hoogte werd gebracht van het voornemen haar verblijfsrecht in te trekken en haar de 

mogelijkheid werd geboden om relevante elementen aan te voeren die het nemen van een beslissing 

kunnen verhinderen of beïnvloeden. 

 

In de bestreden beslissing wordt wel, in het kader van het motief dat bezwaarlijk kan gesteld worden dat 

de verzoekende partij een verlenging van haar verblijfstitel behoeft om haar partner te vergezellen in 

België daar zij haar hoofdverblijfplaats niet in België lijkt te hebben, gemotiveerd dat de verzoekende 

partij niet in staat blijkt in te gaan op uitnodigingen van de gemeente om de verlenging van haar 

verblijfstitel aan te vragen of bijkomende documenten voor te leggen, dat het de referentiepersoon is die 

zich jaar na jaar aanbiedt, dat ook de wijkagent de verzoekende partij niet thuis kon aantreffen, dat 

telkens andere excuses worden aangehaald waarom de verzoekende partij niet aan te treffen is in 

België. 

 

3.5. De vraag stelt zich dan ook of de verplichting bedoeld in artikel 62, §1, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet van toepassing was gelet op artikel 62, §1, derde lid van de voornoemde wet waaruit 

volgt dat de verplichting niet van toepassing is indien de verzoekende partij onbereikbaar is.  

 

Voormeld artikel 62, §1 werd in de Vreemdelingenwet ingevoegd door de wet van 24 februari 2017 tot 

wijziging van de Vreemdelingenwet. In de Memorie van Toelichting kan betreffende de uitzonderingen 

vermeld in artikel 62, §1, derde lid gelezen worden wat volgt: “Er is in uitzonderingen voorzien om de 

fundamentele belangen van de Staat, alsook de doelmatigheid van de overwogen beslissing en het 

doeltreffend optreden van de administratie te waarborgen. De noodzaak om de informatiebronnen te 

beschermen en de onderzoeksmethoden van de veiligheidsdiensten kunnen een obstakel zijn voor het 

voorafgaand op de hoogte brengen van de betrokkene. Zo ook verplichten welbepaalde 

omstandigheden, door hun aard en ernst, een verrassingseffect te waarborgen of onmiddellijk op te 

treden. Bovendien mag de onbereikbaarheid van de betrokkene de informatieverstrekking niet 

stilleggen. Het doel is om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de overwogen maatregel te 

waarborgen. 

In zijn advies heeft de Raad van State zich gebogen over de strekking van het woord “onbereikbaar”. 

Deze hypothese doelt voornamelijk op de gevallen waarbij de betrokkene een adres heeft meegedeeld 

dat vals of foutief blijkt te zijn of een adres waarop hij niet of niet meer daadwerkelijk verblijft. Het kan 

ook gaan om de vreemdeling die België heeft verlaten voor een min of meer lange periode zonder zijn 

voornemen om terug te keren te hebben meegedeeld of die is verhuisd zonder zijn nieuwe adres te 

melden. Deze gevallen veronderstellen uiteraard dat het bestuur al een eerste keer getracht heeft hem 

te informeren, anders dan met een eenvoudig telefonisch contact, in principe, met een schriftelijk bericht 

of door bemiddeling van de gemeente of de politie, maar dat het daar niet in slaagt, ondanks de 

pogingen die zouden zijn ondernomen om te weten waar de betrokkene zich bevindt, met name door 

inlichtingen in te winnen over een eventuele adreswijziging of een eventueel vertrek naar het buitenland. 

Het gaat erom het bestuur in staat te stellen beslissingen te nemen binnen redelijke termijnen, zonder 

nadeel te moeten ondervinden van de nalatigheid of de kwade trouw van sommigen.” 

 

De onbereikbaarheid veronderstelt dat het bestuur al een eerste keer getracht heeft de verzoekende 

partij te informeren, anders dan met een eenvoudig telefonisch contact, in principe met een schriftelijk 
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bericht of door bemiddeling van de gemeente of politie, maar daar niet in slaagt, ondanks de pogingen 

die zouden zijn ondernomen om te weten waar de verzoekende partij zich bevindt. 

 

3.6. De Raad stelt vast dat uit de stukken van het administratief dossier niet blijkt dat de verzoekende 

partij geïnformeerd werd over het voornemen tot intrekking van haar verblijfsrecht en de daarbij horende 

mogelijkheid om relevante elementen aan te brengen die het nemen van een beslissing kunnen 

verhinderen of beïnvloeden. Geenszins blijkt dat de verzoekende partij of haar echtgenote deze 

informatie mocht ontvangen, noch via schriftelijk bericht, noch door bemiddeling van de gemeente, noch 

door bemiddeling van de politie. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt wel dat de verzoekende partij uitgenodigd (“convoqué”) werd op de 

gemeente op 9 oktober 2017. Echter blijkt, bij gebrek aan enig stuk in het administratief dossier, 

geenszins dat, hoewel in de bestreden beslissing vermeld staat dat het om een aanschrijven gaat, of 

deze oproeping telefonisch of schriftelijk was, noch dat deze oproeping de informatie bevatte zoals 

vereist in artikel 62, §1 van de Vreemdelingenwet - waardoor de termijn van 15 dagen zou zijn beginnen 

lopen -, noch, indien het een gewone oproeping betrof zich aan te melden bij de gemeente zonder 

vermelden van de voormelde informatie, of er een termijn werd vermeld binnen dewelke de 

verzoekende partij gehouden was zich aan te melden bij het bestuur.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt voorts dat de politie op 23 november 2017 overging 

tot een woonstcontrole en uit deze controle bleek dat de verzoekende partij niet in België was doch zich 

bevond bij haar zoon in Frankrijk. De echtgenote van de verzoekende partij kon wel worden 

aangetroffen. Uit de woonstcontrole blijkt niet dat de echtgenote van de verzoekende partij werd op de 

hoogte gesteld, noch schriftelijk, noch mondeling, van het voornemen tot intrekking van het verblijfsrecht 

van haar echtgenoot en de daarbij horende mogelijkheid om relevante elementen aan te brengen die 

het nemen van een beslissing kunnen verhinderen of beïnvloeden. Evenmin blijkt dat de echtgenote van 

de verzoekende partij tijdens de woonstcontrole door de politie op de hoogte werd gesteld van de 

noodzaak dat de verzoekende partij zich aanbood bij de gemeente binnen een korte termijn. Er blijkt ook 

niet dat aan de echtgenote van de verzoekende partij gevraagd werd wanneer de verzoekende partij 

terug zou keren, noch dat aan de echtgenote gegevens werden opgevraagd teneinde in de mogelijkheid 

te zijn de verzoekende partij te contacteren.  

 

Er blijkt in casu dus niet dat de verwerende partij op afdoende wijze getracht heeft de verzoekende partij 

te informeren. De verwerende partij was op de hoogte van de tijdelijke verblijfplaats van de verzoekende 

partij en heeft niet getracht de verzoekende partij in kennis te stellen van het voornemen haar verblijf in 

te trekken, minstens blijkt dit niet uit het administratief dossier. In zoverre zij getracht heeft de 

verzoekende partij op te roepen blijkt niet dat hierbij de nodige informatie werd verschaft, noch dat aan 

de verzoekende partij een termijn werd gegeven waarin zij gehouden was zich aan te bieden of te 

reageren. Gelet op het feit dat niet blijkt dat de oproeping de informatie vermeld in artikel 62, §1, eerste 

lid van de Vreemdelingenwet bevatte, kan ook niet gesteld worden dat na de oproeping van 9 oktober 

2017 de termijn van vijftien dagen begon te lopen. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt ook 

niet dat de echtgenote van de verzoekende partij, die blijkens de bestreden beslissing zich jaar na jaar 

aanbiedt op de gemeente om de nodige stukken voor haar echtgenoot voor te leggen en die 

aangetroffen werd tijdens de woonstcontrole, mondeling of via een schrijven op de hoogte werd gesteld 

van het voornemen om het verblijfsrecht van haar echtgenoot in te trekken en de hierbij horende 

mogelijkheid om relevante elementen voor te leggen, noch dat zij op de hoogte werd gesteld van de 

noodzaak dat haar echtgenoot zich aanbood bij de gemeente binnen een bepaalde termijn. 

 

Gelet op voorgaande vaststellingen is in casu de uitzondering op de verplichting conform artikel 62, §1, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet omwille van onbereikbaarheid niet van toepassing. Uit de motieven 

weergegeven in de bestreden beslissing omtrent de beperkte aanwezigheid van de verzoekende partij 

in België, kan niet op kennelijk redelijke wijze afgeleid worden dat de verzoekende partij “onbereikbaar” 

is in de zin van artikel 62, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet. Evenmin blijkt uit het administratief 

dossier dat er redenen zijn van staatsveiligheid of andere specifieke redenen omwille van hun natuur of 

hun ernst zich tegen het informeren van de verzoekende partij van het voornemen het verblijf in te 

trekken verzetten.  

 

3.7. Waar in de bestreden beslissing er nog op gewezen wordt dat de referentiepersoon in naam van de 

verzoekende partij nog een extra loonfiche voorlegde, wordt niet verduidelijkt op welke datum deze 

loonfiche werd voorgelegd. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat dit stuk werd 

voorgelegd op 24 november 2017. Er blijkt echter geenszins dat uit het voorleggen van dit stuk zou 
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kunnen afgeleid worden dat de referentiepersoon – zijnde de echtgenote van de verzoekende partij – 

schriftelijk geïnformeerd werd van het voornemen om het verblijf van de verzoekende partij in te trekken 

en van het feit dat de verzoekende partij de mogelijkheid wordt geboden de elementen kenbaar te 

maken die het nemen van een dergelijke beslissing kunnen verhinderen of beïnvloeden. De Raad wijst 

er nogmaals op dat uit het administratief dossier niet blijkt, en in de bestreden beslissing ook niet wordt 

gesteld, dat een schriftelijk informeren conform artikel 62, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet werd 

ter kennis gebracht aan de verzoekende partij of aan haar echtgenote. 

 

3.8. Gelet op voorgaande vaststellingen, mist het betoog van de verwerende partij in haar nota met 

opmerkingen dat uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij de mogelijkheid had om 

haar humanitaire elementen aan het bestuur kenbaar te maken en te bewijzen, feitelijke grondslag. 

 

Waar de verwerende partij in haar verweernota stelt dat de verzoekende partij niet aantoont in welke 

mate haar medische toestand van invloed is op de bestaansmiddelen van haar echtgenote, gaat zij er 

aan voorbij dat de medische toestand mogelijks ook aangevoerd wordt om aan te tonen dat de 

verzoekende partij wel degelijk humanitaire elementen kon aanbrengen wanneer zij hierom zou zijn 

verzocht. De Raad wijst erop dat de verzoekende partij ter gelegenheid van haar verzoekschrift 

elementen aanhaalt en bewijsstukken voorlegt die relevant kunnen zijn bij een beslissing tot intrekking 

van verblijf. Waar de verwerende partij in haar nota met opmerkingen stelt dat de verzoekende partij niet 

aantoont dat zij in de onmogelijkheid zou zijn geweest om het bestuur in kennis te stellen van haar 

medische elementen, stelt de Raad vast dat de verwerende partij niet verduidelijkt waarom de 

verzoekende partij, die beschikte over een verblijfsrecht in België en niet op de hoogte was van het 

voornemen haar verblijfsrecht in te trekken – minstens blijkt dit niet uit de stukken van het administratief 

dossier – gehouden was op eigen initiatief bepaalde humanitaire elementen mee te delen aan het 

bestuur.  

 

De opmerking dat uit de verklaringen van de echtgenote en de zoon van de verzoekende partij blijkt dat 

haar medische situatie de verzoekende partij niet verhindert te reizen, betreft een a posteriori 

motivering, die geenszins vermag het vastgestelde gebrek recht te zetten.  

 

3.9. Een schending van artikel 62, §1 van de Vreemdelingenwet wordt aannemelijk gemaakt. 

 

3.10. Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. 

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel en middelen niet tot 

een ruimere vernietiging kan leiden, dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 

36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

5. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 14 december 2017 tot intrekking van verblijf zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 14ter) wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht juni tweeduizend achttien door: 
 
mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


