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 nr. 215 535 van 23 januari 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. WESEMAEL 

Pontstraat 6/11 

9300 AALST 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 20 september 2018 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 28 augustus 2018 tot 

weigering van herinschrijving in het bevolkingsregister. 

 

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 25 september 2018 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 19 november 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

13 december 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van J. WESEMAEL, 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, die in het bezit is van een C-kaart geldig tot 28 mei 2018, wordt op 11 mei 2017 

ambtshalve afgevoerd uit de bevolkingsregisters.  
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1.2. Verzoeker biedt zich op 28 mei 2018 bij de gemeentelijke diensten aan, om opnieuw in het 

bevolkingsregister te worden ingeschreven.  

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 28 augustus 2018 een beslissing tot weigering van de herinschrijving in het 

bevolkingsregister. Deze beslissing, die op 29 augustus 2018 aan verzoeker ter kennis wordt gebracht, 

luidt als volgt:  

 

“[…]  

Betrokkene werd op 11.05.2017 afgevoerd uit het bevolkingsregister ingevolge melding van zijn vertrek 

naar het buitenland. Op 28.05.2018 heeft hij gevraagd om terug in zijn vorige administratieve toestand 

te worden geplaatst. 

 

Na grondig onderzoek van zijn dossier ben ik tot het besluit gekomen geen gunstig gevolg te geven aan 

zijn verzoek om opnieuw ingeschreven te worden. 

 

Tussen beide data 01.10.2015 en 28.05.2018 ligt een periode van meer dan één jaar (betrokkene 

verklaard in Hongarije te hebben verbleven van 01.10.2015 tot datum aanvraag herinschrijving). 

Overeenkomstig artikel 19 § 1 van de wet van 15.12.1980 wordt het recht op terugkeer verloren door 

een afwezigheid van meer dan één jaar uit het Rijk. Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel moet 

daarom vastgesteld worden dat betrokkene niet meer gemachtigd is om in het Rijk te verblijven of er 

zich te vestigen. 

 

De vreemdeling die in aanmerking komt voor het recht op terugkeer zoals voorzien in het K.B. van 

07/08/1995 inzake het recht op terugkeer, heeft wel de mogelijkheid een verzoek in te dienen 

overeenkomstig artikel 9 (9BIS) van de wet van 15/12/1980 op basis van dit Koninklijk Besluit.[…]” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. Overeenkomstig artikel 39/81, 

zevende lid 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), doet de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een enig middel een schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij zijn middel: 

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid er onder 

meer toe om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid 

met kennis van zaken kan beslissen. (RvS 22 maart 2013, CDPK 2014 (samenvatting), afl. 2, 274) 

 

Op basis van de voorliggende gegevens kon verwerende partij niet beslissen dat verzoeker zijn recht op 

terugkeer heeft verloren. 

 

Verzoeker is geboren in Antwerpen op 15/07/1980 en heeft sinsdien regelmatig en ononderbroken in 

België verbleven tot hij naar Hongarije vertrokken is en op 11/05/2017 afgevoerd is van ambtswege. Hij 

is teruggekeerd in april 2018. 

 

Uit deze objectieve gegevens blijkt geen verblijf van langer dan 12 maanden in het buitenland 

(Hongarije). 
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Verzoeker verblijft bovendien sinds zijn geboorte regelmatig en ononderbroken in België, met 

uitzondering dan van dat relatief korte verblijf in Hongarije. 

 

Dat is ook logisch want zijn ouders wonen hier en hebben de Belgische nationaliteit, en ook zijn 

dochtertje verblijft in België. 

 

Verzoeker heeft dus zijn recht op terugkeer niet verloren. 

 

Verweerster argumenteert dat verzoeker geen aanwezigheid bewijst tussen juni 2015 en mei 2018 maar 

het is - gelet op de objectieve gegevens zoals daar zijn de datum van schrapping - voldoende 

aangetoond dat verzoeker zijn hoofdverblijf had in België en dat hij zijn recht op terugkeer niet is 

verloren. 

 

Het is aan verweerster om het tegenbewijs te leveren doch zij slaagt daar niet in. […]” 

 

3.2. Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

3.3. Artikel 19, §1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“Een vreemdeling die houder is van een geldige Belgische verblijfs- of vestigingsvergunning en het land 

verlaat, heeft gedurende een jaar recht op terugkeer in het Rijk. 

 

Een vreemdeling die de status van langdurig ingezetene geniet op grond van artikel 15bis verliest 

daarentegen zijn recht op terugkeer in het Rijk enkel wanneer hij gedurende twaalf opeenvolgende 

maanden het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie verlaat of wanneer hij het Rijk sinds 

ten minste zes jaar heeft verlaten. 

 

Een vreemdeling die gemachtigd werd tot verblijf in toepassing van artikel 61/27 en nadien de status 

van langdurig ingezetene heeft verkregen, verliest zijn recht op terugkeer in het Rijk alleen wanneer hij 

gedurende vierentwintig opeenvolgende maanden het grondgebied van de lidstaten van de Europese 

Unie verlaat. Hetzelfde geldt voor zijn familieleden bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 6° die de 

status van langdurig ingezetene hebben verkregen. 

 

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden en de 

gevallen waarin de vreemdeling die de status van langdurig ingezetene geniet en die gedurende twaalf 

of vierentwintig opeenvolgende maanden het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie 

verlaten heeft, zijn recht van terugkeer naar het Rijk niet verliest. 

 

Een vreemdeling die voorziet dat zijn afwezigheid uit het Rijk langer zal duren dan de geldigheidsduur 

van zijn verblijfstitel, kan een vervroegde verlenging of vernieuwing van deze verblijfstitel verkrijgen. 

 

De toelating om het Rijk terug binnen te komen mag hem slechts worden geweigerd om redenen van 

openbare orde of nationale veiligheid, of indien hij de voorwaarden die aan zijn verblijf zijn gesteld, niet 

naleeft.” 

 

3.4. De Raad merkt op dat het in casu niet ter discussie staat dat verzoeker sedert 11 mei 2017 

ambtshalve uit de bevolkingsregisters werd geschrapt door het gemeentebestuur. Evenmin staat het ter 

discussie dat verzoeker sedert voormelde datum het Belgische grondgebied heeft verlaten en is 

vertrokken naar Hongarije.  

 

3.5. Verzoeker betoogt evenwel dat hij reeds in april 2018 is teruggekeerd naar België, zodat er geen 

sprake is van een afwezigheid uit het Rijk van meer dan één jaar. In deze dient de Raad echter op te 

merken dat verzoeker deze vermeende aanwezigheid in België sinds “april 2018” op geen enkele wijze 

staaft met objectieve bewijsstukken. In het administratief dossier bevindt zich een brief van de 

gemeentelijke diensten van de stad Antwerpen dd. 28 mei 2018, waaruit blijkt dat verzoeker zich heeft 

aangeboden ter herinschrijving in het bevolkingsregister. Bij brief van 20 juni 2018 werd verzoeker door 

verweerder uitgenodigd om bewijsstukken voor te leggen van zijn aanwezigheid in België. Deze brief 

werd aan verzoeker betekend op 4 juli 2018. Hij werd meer bepaald gevraagd bewijzen aan te brengen 

voor zijn aanwezigheid in België voor de periode 28 april 2015 tot heden, een kopie van het volledig 

nationaal paspoort over te maken alsook een verklaring van wanneer tot wanneer hij in Hongarije 
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verbleef. De gemeente meldde op 4 juli 2018 aan de verwerende partij dat verzoeker verklaard heeft in 

Hongarije verbleven te hebben van 1 oktober 2015 tot 26 april 2018 en dat hij in tussentijd tweemaal is 

teruggekomen voor een paar dagen. Verzoeker heeft verder een kopie van één bladzijde van zijn 

paspoort overgemaakt waarin zijn persoonsgegeven vermeld staan, evenals een brief van het OCMW 

dd. 1 juni 2015. Deze bewijsstukken zijn evenwel niet van aard om aan te tonen dat verzoeker reeds in 

april 2018 opnieuw België is binnengekomen. Er bevindt zich in het administratief dossier geen enkel 

bewijsstuk waaruit kan worden afgeleid dat verzoeker reeds in april 2018 het Belgische grondgebied 

opnieuw is binnengekomen. De loutere bewering van verzoeker dat dit zo zou zijn, volstaat niet. Ook bij 

huidig verzoekschrift brengt verzoeker geen enkel bewijs aan van een aanwezigheid op het Belgische 

grondgebied, daterend van voor 28 mei 2018. Verzoeker kan niet van de Raad verwachten dat hij 

zonder meer aanneemt dat verzoeker reeds sinds april 2018 opnieuw in België verblijft, zonder dat 

hiertoe enig objectief bewijsstuk wordt voorgelegd. In tegenstelling tot wat verzoeker in deze voorhoudt, 

komt het wel degelijk aan hemzelf toe om hiervan het nodige bewijs te leveren en is het niet aan 

verweerder om het tegendeel te bewijzen. Aldus toont verzoeker niet concreet aan dat hij binnen één 

jaar na zijn ambtshalve schrapping uit de bevolkingsregisters op 11 mei 2017, opnieuw het Belgische 

grondgebied is binnengekomen.  

 

3.6. Verzoeker benadrukt dat hij hier is geboren en dat hij hier sindsdien regelmatig en ononderbroken – 

behoudens een kort verblijf in Hongarije – heeft verbleven. Hij betoogt dat dit logisch is, gezien zijn 

ouders de Belgische nationaliteit hebben en zijn dochter tevens in België verblijft. De Raad kan hiervan 

evenwel enkel akte nemen. Deze omstandigheden zijn niet van aard om de onwettigheid van de 

bestreden beslissing aan te tonen. Verzoeker toont hiermee niet aan dat verweerder ten onrechte heeft 

gesteld dat verzoeker de toegestane afwezigheid van één jaar niet heeft gerespecteerd en zodoende 

zijn recht op terugkeer heeft verloren. In zoverre de Raad uit verzoekers betoog zou dienen te begrijpen 

dat verzoeker moest worden geacht zijn hoofdbelangen in België te hebben behouden, toont verzoeker 

niet aan dat hij voldoet aan de voorwaarden om het recht op terugkeer na meer dan één jaar 

afwezigheid uit te oefenen. Krachtens artikel 39, §3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen (Vreemdelingenbesluit) is hiervoor vereist dat verzoeker vóór zijn vertrek bewezen heeft 

dat hij zijn hoofdbelangen in België behoudt en het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats kennis heeft 

gegeven van zijn voornemen om het land te verlaten en er terug te keren (1), bij zijn terugkeer in het 

bezit is van een verblijfs- of vestigingsvergunning waarvan de geldigheidsduur niet verstreken is (2) en 

zich binnen vijftien dagen na zijn terugkeer aanmeldt bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats (3). 

Verzoeker toont in casu niet aan dat hij voor zijn vertrek heeft bewezen dat hij zijn hoofdbelangen in 

België behoudt en dat hij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats kennis heeft gegeven van zijn 

voornemen om het land te verlaten én er terug te keren. Het komt aan verzoeker toe om concreet aan te 

tonen dat hij de nodige administratieve stappen heeft ondernomen, quod non in casu. 

 

3.7. Verzoeker hekelt nog het gegeven dat de bestreden beslissing melding maakt van een vermoeden 

van afwezigheid vanaf juni 2015. De bestreden beslissing stelt, “Tussen beide data 01.10.2015 en 

28.05.2018 ligt een periode van meer dan één jaar (betrokkene verklaard in Hongarije te hebben 

verbleven van 01.10.2015 tot datum aanvraag herinschrijving )”. De Raad wijst erop dat er alleszins 

sprake is van een afwezigheid uit het Rijk van meer dan één jaar, vertrekkende vanaf verzoekers 

ambtshalve schrapping dd. 11 mei 2017 n.a.v. zijn vertrek naar Hongarije. Zelfs indien verweerder ten 

onrechte juni/oktober 2015 heeft aangewend als startdatum van de afwezigheid van verzoeker, houdt de 

vaststelling van verzoekers afwezigheid uit het Rijk van meer dan één jaar stand bij een startdatum van 

11 mei 2017. Verzoekers kritiek kan de bestreden beslissing derhalve niet aan het wankelen brengen.  

 

Het enig middel is ongegrond.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig januari tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. EKKA 

 


