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 nr. 227 365 van 11 oktober 2019 

in de zaak X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. THOEN 

Pieter de Coninckstraat 43 

2600 BERCHEM 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 6 juni 2019 

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

beslissing van de gemachtigde van  de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 8 mei 2019 ‘geen gunstig gevolg aan vorige administratieve toestand - schrapping 

vreemdelingenregister’. 

 

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 10 juli 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 augustus 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat I. GYSELS loco advocaat J. 

THOEN en van attaché E. VANMECHELEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 19 november 2018 vraagt verzoekende partij opnieuw in haar vorige administratieve toestand 

geplaatst te worden. 

 

1.2. Op 8 mei 2019 wordt beslist geen gunstig gevolg te geven aan de aanvraag om opnieuw in de 

vorige administratieve toestand te worden geplaatst. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Betrokkene werd op 12.07.2018 ambtshalve geschrapt uit de vreemdelingenregister. Op 19.11.2018 

heeft hij gevraagd om terug in zijn vorige administratieve toestand te worden geplaatst.  
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Na onderzoek van zijn dossier ben ik tot het besluit gekomen geen gunstig gevolg te geven aan zijn 

aanvraag.  

Om terug in het bezit gesteld te worden van een geldige verblijfskaart diende betrokkene bewijzen voor 

te leggen van zijn aanwezigheid in België. Om de periode vast te stellen, dient normaliter vertrokken te 

worden vanaf de datum van het voorstel tot ambtelijke schrapping. Echter blijkt uit het administratieve 

dossier dat betrokkene vanaf 30.10.2017 in voorhechtenis zat in een gevangenis te Duitsland en aldus 

onmogelijk in het Rijk aanwezig kon zijn. Gelet zijn afwezigheid ontegensprekelijk vaststaat vanaf die 

datum en dus niet duidelijk is wanneer betrokkene daadwerkelijk het land heeft verlaten, dient 

betrokkene zijn aanwezigheid gedurende de periode vanaf het laatste bewijs van aanwezigheid in het 

Rijk, namelijk de afgifte van de F-kaart op 03.01.2017, aan te tonen tot de afgifte bijlage 37 - attest van 

afneming op 29.10.2018. Immers, overeenkomstig artikel 19 §1 van de wet van 15/12/1980 wordt het 

verblijfsrecht verloren door een afwezigheid van meer dan 1 jaar uit het Rijk, behoudens bewijs van het 

tegendeel.  

Betrokkene heeft heden onvoldoende bewijzen geleverd van zijn aanwezigheid in België tijdens de 

periode 03.01.2017 tot 29.10.2018. Hij legde immers volgende stukken voor:  

- Loonbrieven van tewerkstelling bij ACCENT in de periode van 13.02.2017 - 12.03.2017;  

- Loonbrieven van tewerkstelling bij AGO Interim in de periode van 28.03.2017 - 19.04.2017  

- Loonbrieven van tewerkstelling bij Adecco in de periode van 11.04.2017 tot 14.04.2017 (buiten te 

bewijzen periode)  

- Individuele rekening 2017 waarin tewerkselling blijkt in de maanden april en mei 2017  

- Attest werkloosheidsuitkering dd. 07.02.2019 waaruit blijkt dat betrokkene werkloosheidsuitkering 

ontving in de periode van januari tot augustus 2017.  

- Loonbrieven van tewerkstelling bij AGO Interim in de periode van 29.08.2017 - 23.10.2017  

- Brief dd. 30.07.2018 gericht aan betrokkene op een adres te Duitsland. Toont aanwezigheid in het Rijk 

niet aan, eerder integendeel: klaarblijkelijk heeft betrokkene nog post ontvangen op een adres in het 

buitenland. 

- Loonbrieven van tewerkstelling bij Adecco in 2016; loonbrieven van tewerkstelling bij ACCENT in de 

periode van 3.12.2018 - 30.12.2018; loonbrieven van tewerkstelling bij SYNERGIE in de periode van 

07.01.2019 - 03.02.2019. Deze stukken vallen buiten de periode waarin betrokkene zijn aanwezigheid in 

het Rijk dient aan te tonen.  

Er dient opgemerkt te worden dat er geen stukken werden voorgelegd om zijn aanwezigheid aan te 

tonen in het Rijk in de periode van 23.10.2017 tot 29.10.2018. Derhalve kan de aanwezigheid van 

betrokkene in België gedurende de desbetreffende periode niet worden vastgesteld en dient te worden 

geconcludeerd dat betrokkene langer dan de bij wet toegestane termijn het Rijk verlaten heeft.  

Overeenkomstig artikel 19 § 1 van de wet van 15/12/1980 wordt het verblijfsrecht verloren door een 

afwezigheid van meer dan 1 jaar uit het Rijk. Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel, moet daarom 

vastgesteld worden dat betrokkene het verblijfsrecht heeft verloren.  

Indien betrokkene zijn aanwezigheid in België tijdens de betwiste periode onmogelijk kan bewijzen, kan 

hij uiteraard een nieuwe aanvraag doen, overeenkomstig de bijlage 19ter op basis van zijn 

verwantschap met een Belg/EU-onderdaan. Mits voorlegging van de nodige stavingsdocumenten kan 

de verblijfssituatie van betrokkene op die manier opnieuw in orde gebracht worden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“EERSTE MIDDEL: De schending van de artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van de zorgvuldigheidsplicht.  

 

De motivering die men gebruikt om tot de beslissing te komen is niet afdoende.  

Vooreerst haalt men aan dat verzoeker vanaf 30.10.2017 in voorhechtenis zou hebben gezeten in een 

gevangenis te Duitsland, hetgeen niet strookt met de realiteit aangezien verzoeker zich bevond in een 

gevangenis te Zwitserland.  

Men baseert zich aldus op verkeerde gegevens.  

Daarenboven geeft men het volgende aan:  

"Betrokkene heeft heden onvoldoende bewijzen geleverd van zijn aanwezigheid in België... Hij legt 

immers de volgende stukken voor:  

- Brief d.d. 30.07.2018 gericht aan betrokkene op een adres te Duitsland. Toont aanwezigheid in het Rijk 

niet aan, eerder integendeel: klaarblijkelijk heeft betrokkene nog post ontvangen op een adres in het 

buitenland. “ 
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Zoals eerder vermeld bevond verzoeker zich in de periode van 30.10.2017 tot 29.10.2018 in de 

gevangenis te Zwitserland, aldus liet hij zijn post toekomen op het adres van een vriend, dewelke 

woonplaats heeft in Duitsland.   

Bovendien komt uit de motivering van de beslissing voort dat men op de hoogte was van het feit dat 

verzoeker zich op dat moment in de gevangenis bevond.  

Men baseert zich enerzijds op gegevens die niet correct zijn, anderzijds lijkt men te insinueren dat 

verzoeker nog een andere woonplaats zou betrekken in het buitenland en dit terwijl men op de hoogte is 

van het feit dat hij die periode in de gevangenis zat te Zwitserland.  

De negatieve beslissing die werd genomen heeft een enorme impact op het leven van verzoeker. Te 

meer daar er naar aanleiding van deze beslissing een bevel boven zijn hoofd hangt om het grondgebied 

te verlaten.  

Het is namelijk zo dat indien men dit bevel zou uitvoeren, verzoeker niet enkel bevolen zou worden het 

grondgebied te verlaten, maar bijgevolg zou hij tevens zonder verblijfplaats komen zitten, zonder werk 

en zou zijn leven compleet worden afgebroken om het dan weer van 0 te moeten reconstrueren en 

opbouwen.  

Er mag dan ook niet lichtzinnig worden omgegaan met dergelijke beslissingen.  

Voormelde uiteenzetting wijst echter in de andere richting. De evenredigheid tussen de ernst van de 

genomen beslissing en de motieven lijkt dan ook aan de wensen te worden overgelaten.  

Aldus kan worden besloten dat de motivering in casu niet afdoende is.” 

 

2.2. Er dient te worden vastgesteld dat de in de wet van 29 juli 1991 voorziene motiveringsplicht vereist 

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 weergeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Zo wordt melding gemaakt van de in casu geldende wetsbepaling waarvan 

toepassing wordt gemaakt, met name artikel 19, § 1 van de vreemdelingenwet. Er wordt vervolgens 

toegelicht dat gezien verzoekende partij niet bewezen heeft minder dan een jaar afwezig te zijn geweest 

zij haar verblijfsrecht verloren is.  

 

Deze motivering is pertinent en draagkrachtig en stelt verzoekende partij in staat is te begrijpen op 

welke juridische en feitelijke gegevens deze door haar bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat het 

doel van de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

Een schending van de bepalingen van de wet van 29 juli blijkt niet.  

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op 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). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve 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. 

 

2.4. Verzoekende partij betoogt dat – in tegenstelling tot wat in de bestreden beslissing wordt gesteld – 

zij niet in Duitsland maar wel in Zwitserland in de gevangenis heeft gezeten. Verder liet zij tijdens haar 

gevangenschap haar post toekomen op een adres in Duitsland bij een vriend, dewelke aldaar 

woonplaats heeft. Verzoekende partij meent in essentie dat dergelijke incorrecte feitenmelding 

onzorgvuldig is derwijze dat het tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing moet leiden, gelet op 

de zware impact van de bestreden beslissing op het leven van verzoekende partij.  

 

2.5. De Raad wijst er evenwel op dat de melding dat verzoekende partij in Duitsland in de gevangenis 

zat terwijl dit Zwitserland was geen afbreuk kan doen aan de pertinente vaststelling dat zij vanaf 30 

oktober 2017 in de gevangenis zat en dus niet in België kon aanwezig zijn. Verzoekende partij betwist 

dit feit an sich ook niet. Waar zij zich precies bevond in het buitenland, heeft aldus geen impact op de 

vaststelling dat zij zich in de desbetreffende periode in de gevangenis in het buitenland bevond. Verder 

is de gevolgtrekking dat - aangezien zij post ontving in Duitsland op 30 juli 2017, wat verzoekende partij 
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ook niet ontkent, - dit het tegendeel aantoont van haar verblijf in België, geenszins foutief of 

onzorgvuldig zoals de verzoekende partij lijkt aan te voeren. Verzoekende partij betwist immers niet dat 

zij op dat moment inderdaad in het buitenland verbleef, nl. in Zwitserland in de gevangenis zodat de 

brief niet aantoont dat zij in België verbleef.  

 

Verzoekende partij maakt met haar betoog geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

aannemelijk.  

 

2.6. Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.7. In een tweede middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“TWEEDE MIDDEL: Verzoeker voert aan dat artikel 19, $1 van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied., het verblijf, de vestiging en de verwildering van 

vreemdelingen werd geschonden  

 

Zoals eerder vermeld kwam de Algemene Directie Vreemdelingenzaken d.d. 08.05.2019 tot een 

negatieve beslissing wat betreft de vraag van verzoeker om terug in zijn vorige administratieve toestand 

te worden geplaatst na ambtshalve geschrapt te zijn geweest d.d. 12.07.2019.  

Volgens deze beslissing werd zijn aanwezigheid in het Rijk niet aangetoond voor de periode van 

23.10.2017 tot 29.10.2018.  

Overeenkomstig artikel 19, §1 van de wet van 15 december 1980 verloor hij hierdoor zijn verblijfsrecht 

door een afwezigheid van meer dan 1 jaar uit het Rijk.  

Echter vertrok verzoeker op 30.10.2017 vanuit België naar Zwitserland alwaar hij diezelfde dag werd 

aangehouden en in de gevangenis belandde. Verzoeker bevond zich ten tijde van de periode van 

30.10.2017 tot 29.10.2018 aldus in de gevangenis te Basel, Zwitserland.  

Uit het attest gevangenschap dat wordt bijgebracht door verzoeker blijkt dat hij op 29.10.2019 uit 

handen werd gegeven aan de luchthavenpolitie van de luchthaven van Zürich. (Stuk 2)  

Op de luchthaven heeft hij diezelfde dag de eerstvolgende vlucht teruggenomen naar België.  

Dat verzoeker aldus meer dan één jaar afwezig zou zijn geweest, stemt derhalve niet met de realiteit 

overeen.  

In werkelijkheid was verzoeker slechts afwezig in de periode van 30.10.2017 tot 29.10.2018 hetgeen 

niet overeenstemt met één jaar.   

Bijgevolg werd artikel 19, §1 van de wet van 15 december 1980 niet correct toegepast en dient deze 

beslissing nietig te worden verklaard.” 

 

2.8. Artikel 19 van de vreemdelingenwet luidt: 

 

“§ 1 

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. 

§ 2 
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De vreemdeling, bedoeld in § 1, eerste lid, die langer dan een jaar uit het Rijk afwezig blijft, kan tot 

terugkeer in het Rijk worden gemachtigd in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald bij een 

besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

De vreemdeling, bedoeld in § 1, tweede en derde lid, die zijn recht op terugkeer is verloren, kan, in de 

gevallen en onder de voorwaarden bepaald bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de 

status van langdurig ingezetene herkrijgen. 

§ 3 

De Koning regelt de voorwaarden voor de geldigheid en de vernieuwing van de verblijfs- en 

vestigingsvergunningen of van de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene van de vreemdeling 

die na een afwezigheid terugkeert in het Rijk. 

§ 4 

Zelfs indien de geldigheidsduur van de verblijfstitel uitgereikt in België verstreken is, is de minister of zijn 

gemachtigde verplicht tot terugname van : 

1° de vreemdeling die houder is van een Belgische EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene en 

ten aanzien van wie een verwijderingsmaatregel is genomen door de bevoegde overheid van een 

andere lidstaat van de Europese Unie, als gevolg van een weigering tot verlenging of een intrekking van 

de verblijfstitel afgegeven door deze andere lidstaat op grond van de bovengenoemde Richtlijn 

2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie, om redenen van openbare orde of nationale 

veiligheid, wanneer de voorwaarden voor zijn verblijf niet meer zijn vervuld of wanneer hij niet legaal in 

de betrokken lidstaat verblijft, evenals zijn familieleden bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 7°, 

onder voorbehoud van de toepassing van § 1, tweede lid; 

2° de vreemdeling die internationale bescherming geniet in het Rijk en de status van langdurig 

ingezetene in een andere lidstaat van de Europese Unie heeft verworven en ten aanzien van wie de 

bevoegde overheid van deze lidstaat een verwijderingsmaatregel heeft uitgevaardigd, wegens een 

werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde of de nationale veiligheid, 

evenals zijn familieleden bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 7° ; 

3° de vreemdeling die met toepassing van artikel 61/27 werd gemachtigd tot verblijf in het Rijk en ten 

aanzien van wie een verwijderingsmaatregel werd genomen door de bevoegde overheid van een 

andere lidstaat van de Europese Unie ten gevolge van een weigering van zijn verblijfsaanvraag op 

grond van de bepalingen van de Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de 

voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een 

hooggekwalificeerde baan, evenals zijn familieleden bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 6°.” 

 

Artikel 39 van het vreemdelingenbesluit stelt vervolgens: 

 

“§ 1. De vreemdeling die het recht van terugkeer, bedoeld in (artikel 19, § 1, eerste lid van de wet, wil 

genieten, moet 

- bij zijn terugkeer in het bezit zijn van een verblijfs- of vestigingsvergunning waarvan de geldigheidsduur 

niet verstreken is; 

- zich binnen vijftien dagen na zijn terugkeer aanmelden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats 

als hij meer dan drie maanden afwezig is geweest. 

Om het recht van terugkeer, bedoeld in artikel 19, § 1, tweede lid, te kunnen genieten, dient de 

vreemdeling die houder is van een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene zich aan te melden 

bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats, binnen vijftien dagen na zijn terugkeer, om te bewijzen 

dat hij de voorwaarden vermeld in dit artikel vervult. 

§ 2. De vreemdeling , houder van een verblijfs- of vestigingsvergunning, die voornemens is langer dan 

drie maanden afwezig te zijn geeft het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats kennis van zijn 

voornemen om het land te verlaten en er terug te keren. 

§ 3. De vreemdeling die houder is van een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning kan het recht op 

terugkeer uitoefenen na een afwezigheid van meer dan een jaar op voorwaarde dat hij : 

1° 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; 

2° bij zijn terugkeer in het bezit is van een verblijfs- of vestigingsvergunning waarvan de geldigheidsduur 

niet verstreken is; 

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

§ 4. De vreemdeling die wenst in het land terug te keren na de datum waarop zijn verblijfs- of 

vestigingsvergunning verstrijkt, moet vóór zijn vertrek de (...) vernieuwing van die vergunning vragen. 

§ 5. De vreemdeling , houder van een verblijfs- of vestigingsvergunning, die in zijn land zijn wettelijke 

militaire verplichtingen moet vervullen, moet alleen het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats kennis 

geven van zijn afwezigheid. Bij zijn terugkeer in België wordt hij van rechtswege opnieuw in de toestand 
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geplaatst waarin hij zich bevond, op voorwaarde dat hij teruggekeerd is binnen zestig dagen na het 

vervullen van zijn militaire verplichtingen. 

§ 6. De vreemdeling die zich bij het gemeentebestuur aanmeldt om aangifte te doen van zijn vertrek om 

een bepaalde reden, wordt in het bezit gesteld van een attest overeenkomstig het model van bijlage 18. 

§ 7. De vreemdeling die ambtshalve wordt geschrapt door het gemeentebestuur of van wie de 

verblijfstitel al meer dan drie maanden is verstreken wordt verondersteld het land te hebben verlaten, 

behoudens bewijs van het tegendeel.” 

 

Artikel 19, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling die houder is van een 

geldige verblijfs- of vestigingsvergunning en het land verlaat, gedurende een jaar recht heeft op 

terugkeer in het Rijk.  

 

De Raad acht het in casu relevant om er eerst op te wijzen dat uit artikel 19, § 1 van de 

vreemdelingenwet blijkt dat een vreemdeling die houder is van een geldige Belgische verblijfs- of 

vestigingsvergunning, en het land verlaat zijn recht op terugkeer verliest indien hij langer dan een jaar 

afwezig blijft uit het Rijk, tenzij is voldaan aan de voorwaarden van artikel 39, § 3 van het 

vreemdelingenbesluit, dat bepaalt: 

 

“§ 3 

De vreemdeling die houder is van een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning kan het recht op 

terugkeer uitoefenen na een afwezigheid van meer dan een jaar op voorwaarde dat hij: 

1° 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; 

2° bij zijn terugkeer in het bezit is van een verblijfs- of vestigingsvergunning waarvan de geldigheidsduur 

niet verstreken is; 

3° zich binnen vijftien dagen na zijn terugkeer aanmeldt bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats.” 

 

2.9. Nazicht van het administratief dossier leert dat verzoekende partij, die een geldige F-kaart had tot 

20 oktober 2021, op 12 juli 2018 ambtshalve geschrapt werd uit het vreemdelingenregister. Op 19 

november 2018 heeft zij gevraagd om terug in haar vorige administratieve toestand geplaatst te worden. 

De verwerende partij heeft verzoekende partij daarop uitgenodigd om bewijzen van haar aanwezigheid 

in België voor te leggen vanaf de afgifte van de F-kaart op 3 januari 2017 tot 29 oktober 2018.  

 

Verzoekende partij heeft dienaangaande diverse stukken neergelegd waarvan de verwerende partij 

oordeelde dat deze stukken niet aantonen dat verzoekende partij niet langer dan een jaar het Rijk heeft 

verlaten. Verzoekende partij betwist deze beoordeling van de voorgelegde stukken an sich niet maar 

meent dat het duidelijk is dat zij pas op 30 oktober 2017 het Rijk heeft verlaten richting Zwitserland 

alwaar zij dezelfde dag werd aangehouden en in de gevangenis belandde. Tot 29 oktober 2018 bevond 

zij zich aldaar in de gevangenis waarna zij op 29 oktober 2018 teruggevlogen is naar België. Zij was dus 

niet meer dan één jaar afwezig. Zij was in werkelijkheid slechts afwezig van 30 oktober 2017 tot 29 

oktober 2018.  

 

De Raad moet het betoog van de verwerende partij in de nota met opmerkingen in deze echter volgen 

dat verzoekende partij geen enkel objectief gegeven heeft voorgelegd waaruit blijkt dat zij pas op 30 

oktober 2017 België heeft verlaten. Uit geen enkel door de verzoekende partij voorgelegde documenten 

kan dit blijken. Verzoekende partij houdt het aldus op een blote bewering dat zij pas op 30 oktober 2017 

het Belgische grondgebied heeft verlaten. Het gegeven dat zij op 30 oktober 2017 in Zwitserland werd 

aangehouden doet niet anders besluiten nu dit niet uitsluit dat zij reeds eerder uit België was vertrokken. 

 

Ter terechtzitting legt de verzoekende partij nog een stukkenbundel neer waarvan dient gesteld dat de 

informatie daarin vervat reeds blijkt uit het administratief dossier en dus geen ander licht op de zaak kan 

werpen. Daarenboven dient gesteld dat, voor zover deze stukken wel andere informatie zouden 

bevatten, quod non, het de verzoekende partij zelf is die een aanvraag heeft ingediend om opnieuw in 

haar vroegere administratieve toestand geplaatst te worden en zij tot het treffen van de bestreden 

beslissing aldus in de mogelijkheid was alle volgens haar dienstige stukken voor te leggen aan het 

bestuur. In het kader van een annulatieberoep kan zij niet voor het eerst nieuwe stukken aan de Raad 

voorleggen die zij niet eerder aan het bestuur kenbaar heeft gemaakt.  

 

2.10. Het tweede middel is ongegrond.   
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2.11. In een derde middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“DERDE MIDDEL : Verzoeker voert aan dat er minstens sprake is van overmacht  

 

Het is evident dat verzoeker niet de intentie had om langer dan één jaar uit het Rijk afwezig te zijn maar 

om een reden van overmacht is hij aldus langer dan één jaar afwezig geweest uit het Rijk.  

De reden van overmacht is, zoals reeds eerder vermeld, de detentie van verzoeker in de periode van 

30.10.2017 tot 29.10.2018.  

Verzoeker is tevens in de mogelijkheid een bewijs voor te leggen wat zijn detentie betreft. Zo is hij in het 

bezit van een gevangenisattest.  

In dit attest bevestigt de handhavingsinstantie dat verzoeker, K. I. (..), zich van 30.10.2017 tot 

29.10.2018 in de gevangenis bevond om op 29.10.2018 door de gevangenisinstelling uit handen te 

worden gegeven aan de luchthavenpolitie van de luchthaven te Zürich. (Stuk 2)  

Dat dit een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis betreft, spreekt voor zich. Verzoeker had in 

zijn wildste dromen niet gedacht dat hij in de gevangenis zou belanden te Zwitserland. Hij dacht enkel 

een kleine trip te maken naar Zwitserland om dan gewoon weer terug te keren naar België.  

Bij het aanvragen van zijn verblijfsvergunning had verzoeker dan ook niet voorzien dat hij zijn 

verplichtingen niet zou kunnen uitvoeren vanwege een detentie in het buitenland.  

Voorts is hij jammer genoeg niet in staat geweest zijn detentie te verhinderen ondanks meester Thomas 

Zajac onder de arm te hebben genomen die hem heeft bijgestaan tijdens zijn verdediging.  

Onafhankelijk van zijn eigen wil kon verzoeker bijgevolg niet voldoen aan de voorwaarden die hem 

werden opgelegd om in het bezit te blijven van zijn verblijfsvergunning.  

Uit een arrest van het Hof van Cassatie d.d. 09.10.1986 blijkt bovendien het volgende:  

"Zijn wil moet door de gebeurtenis zijn meegesleurd, er de speelbal van zijn geworden, zonder dat zijn 

wil die gebeurtenis onder controle kon krijgen of haar kon beïnvloeden"(Cass. 9 oktober 1986, Arr. 

Cass. 1986-87, 165)  

De wil van verzoeker om zijn verbintenis na te komen is in casu wel degelijk meegesleurd in de 

gebeurtenis zijnde, de detentie, zonder dat zijn wil die gebeurtenis onder controle kon krijgen of haar 

kon beïnvloeden.  

Het feit dat verzoeker in de gevangenis belandde, maakte dan ook een onoverkomelijk beletsel uit voor 

de nakoming van de verplichtingen om zijn verblijfsvergunning te behouden.  

Aldus zijn alle voorwaarden, dewelke dienen vervuld te zijn om zich op overmacht te kunnen beroepen, 

vervuld.  

Bijgevolg vordert verzoeker deze beslissing nietig te verklaren.” 

 

2.12. De Raad wijst erop dat overmacht enkel kan voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de menselijke 

wil die door deze wil niet kon worden voorzien, noch vermeden (Cass. 9 oktober 1986, RW 1987-88, 

778; zie ook met de aldaar aangehaalde rechtspraak: J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van 

State, Afdeling Administratie (2. Ontvankelijkheid) in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die 

Keure, 1996, nrs. 502-506). 

 

Verzoekende partij die er zelf voor opteerde in het buitenland criminele feiten te plegen en aldus 

behoorde te weten dat zij door haar crimineel gedrag gevat kon worden en een veroordeling kon 

oplopen in het buitenland toont met haar betoog geenszins aan dat zij zich in een overmachtssituatie 

bevond (cfr. RvS nr. 88 135 van 21 juni 2000). 

 

2.13. Het derde middel is ongegrond. 

 

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.  
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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 elf oktober tweeduizend negentien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


