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 nr. 254 428 van 12 mei 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 11 december 2020 

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

beslissing van 10 november 2020 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. 

 

Gelet op de beschikking van 12 maart 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 maart 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam België op 10 januari 2017 binnen in het bezit van een paspoort met visum type D 

met het oog op gezinshereniging.  

 

1.2. Op 26 april 2018 werd verzoeker in het bezit gesteld van een A-kaart. Deze kaart werd telkens 

verlengd tot 26 april 2020.  

 

1.3. Op 11 mei 2020 werd vastgesteld dat verzoeker niet meer woonde bij zijn echtgenote en werd 

verzoeker uitgenodigd om alle dienstige stukken over te maken met betrekking tot de aard en de 

hechtheid van de gezinsband van de betrokken persoon, de duur van zijn verblijf in het Rijk en het 

bestaan van familiebanden of culturele en sociale banden met zijn land van herkomst. 
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1.4. Op 10 november 2020 werd een beslissing genomen tot intrekking van verblijf zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“(...) 

BESLISSING TOT INTREKKING VAN VERBLIJF ZONDER BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

VERLATEN  

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: de betrokkene onderhoudt niet of niet meer een werkelijk huwelijks- of gezinsleven met 

de vreemdeling die vervoegd werd (artikel 11, §2, eerste lid, 2°). Betrokkene kwam op 10.02.2017 naar 

België met een paspoort en een visum D, B11 op basis van gezinshereniging met zijn partner mevrouw 

A. A. D., (…). Op 17.5.2017 werd hij in het bezit gesteld van een A-kaart geldig tot 26.04.2018. Deze 

kaart werd 2 maal verlengd Op 23 04.2020 vroeg betrokkene opnieuw de verlenging van de machtiging 

tot verblijf. Uit nazicht van het rijksregister bleek echter dat betrokkene sinds 05.04.2019 niet meer 

samenwoont met de referentiepersoon. In haar brief bevestigt de advocaat van betrokkene dit feit. Zij 

haalt aan dat desondanks de relatie tussen beide partners goed bleef teneinde nog samen goed te 

kunnen zorgen voorde kinderen. Er worden foto’s voorgelegd die dit zouden moeten bewijzen Het louter 

voorleggen van foto’s is echter onvoldoende om te spreken van affectieve banden. Bovendien wordt 

deze bewering tegengesproken door zijn dochter A., die in haar verklaring spreekt over veel spanningen 

en ruzies tussen haar ouders, zelfs van gewelddadige aard van de kant van betrokkene. Hoedanook op 

16.04 .2020 overleed mevrouw A., waardoor het niet meer mogelijk is om een feitelijke gezinscel te 

vormen. Derhalve kan de machtiging tot verblijf van betrokkene overeenkomstig artikel 11, §2, eerste lid, 

2° worden beëindigd. Betrokkene kan niet verder gemachtigd worden omdat hij niet aan de 

uitzonderingsgrond voldoet zoals opgenomen in het tweede lid van art. 11, §2. Betrokkene verblijft nog 

geen 5 jaar in België, na de afgifte van de eerste verblijfstitel. De afgifte van de eerste verblijfstitel 

dateert immers van 17.05.2017, dat is minder dan 5 jaar geleden. Overeenkomstig het vijfde 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 

11.05.2020 Betrokkene legde in een reactie hierop de volgende documenten voor:   

Brief van de advocaat  

Niet gedateerde foto’s van betrokkene met zijn partner en kinderen  

Verschillende medische verslagen daterend van 03.07.2018 tot en met 15.10.2019  

Een niet leesbaar document dat de overlijdensakte zou zijn van zijn zoon  

Een bewijs van goed gedrag en zeden van Irak  

Betrokkenes geboorteakte  

Wat betreft de aard en de gehechtheid van de gezinsband van betrokkene stellen we vast dat er geen 

samenwoonst is van betrokkene met zijn kinderen. Hij woont sinds 05.04.2019 alleen. Dit feit wordt niet 

betwist. Betrokkene zegt dat hij niet bij hen woont gezien zijn medische toestand. Door zijn medische 

toestand zou hij niet voor de kinderen kunnen zorgen. Dat is de reden waarom ze apart van hem wonen. 

Zijn kinderen zouden hem dagelijks bezoeken en helpen. Deze argumentatie lijkt ons tegenstrijdig. Als 

zijn kinderen hem dagelijks bezoeken en helpen zou het voor hen makkelijker zijn om samen te wonen. 

Het dagelijkse over en weer gaan kost wel wat tijd voor hen. Bovendien vertelt betrokkenes dochter A. 

een ander verhaal. Zij zegt dat er veel spanningen waren in het gezin, zelfs van die aard dat er ooit is 

overgegaan tot het laten opmaken van een PV (AN.43 LB.078383/2017). Deze klacht is geseponeerd 

door het parket omdat de toestand ondertussen geregulariseerd is. Betrokkene legt verder enkel 

ongedateerde foto's voor die de banden met zijn kinderen zouden moeten staven. Het louter voorleggen 

van foto's is echter onvoldoende om te spreken van affectieve en materiële banden met zijn kinderen en 

dus onvoldoende om aan te tonen dat zijn relatie met zijn kinderen onder de beschermingsstatus van 

artikel 8 EVRM valt. Wat betreft het bestaan van familiebanden of culturele en sociale banden met zijn 

land van herkomst blijkt uit het dossier dat betrokkene nog twee dochters heeft die in Irak verblijven (O., 

°06.12.1997 en S., °01 10.1999). Betrokkene heeft dus familiebanden in Irak. Zijn dochters kunnen hem 

helpen in Irak. Betrokkenes duur van verblijf in België bedraagt, zoals reeds eerder besproken, minder 

dan vijf jaar. Vandaar dat het dan ook intrekbaar is overeenkomstig art. 11, §2, tweede lid. Een verblijf 

van minder dan vijf jaar wordt niet als onoverkomelijk lang beschouwd waardoor betrokkene geen 
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aansluiting meer zou kunnen vinden of geen voeling meer zou kunnen hebben met het land waarvan hij 

de nationaliteit draagt. In haar brief haalt de advocaat van betrokkene ook betrokkenes medische 

toestand aan. Betrokkene zou een auto-ongeluk hebben gehad in Irak in 2003. In Irak zou er 

onvoldoende medische zorg zijn voor de medische problematiek van betrokkene. Deze zorg kan wel 

gegeven worden in België. Ter staving hiervan worden verschillende medische attesten overgemaakt. 

Indien betrokkene zich echter in België wenst te vestigen op basis van zijn medische problematiek dan 

dient hij de daarvoor wettelijk voorziene procedure te volgen. Het staat betrokkene vrij om deze 

procedure te starten. Betrokkenes advocaat haalt ook aan dat betrokkene vreest voor zijn leven in Irak 

Hier kunnen we dezelfde opmerking maken als hiervoor. Indien betrokkene inderdaad vreest voor zijn 

leven dan staat het hem vrij om de internationale beschermingsstatus aan te vragen. In november 2018 

deed betrokkene dit daadwerkelijk. Aangezien hij echter met kwam opdagen op de aangegeven dag en 

hij niets had laten weten werd op 04.06.2019 vastgesteld dat betrokkene had afgezien van zijn 

aanvraag. In september 2020 deed betrokkene een nieuwe aanvraag tot het bekomen van de 

internationale beschermingsstatus. Deze aanvraag is nog lopend In het dossier bevindt zich geen 

enkele reden noch wordt door betrokkene een doorslaggevende reden gegeven waarom het 

verblijfsrecht van meneer op basis van gezinshereniging gehandhaafd en verlengd zou moeten worden. 

DIT DOCUMENT IS GEENSZINS EEN IDENTITEITSBEWIJS NOCH EEN NATIONALITEITSBEWIJS. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat hij uiteenzet als volgt: 

 

“ENIG MIDDEL: - SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN VERDEDIGING - SCHENDING VAN 

ARTIKEL 8 EVRM - SCHENDING VAN ARTIKEL 11, §2 VAN DE VREEMDELINGENWET -

SCHENDING VAN DE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR: HET 

REDELIJKHEIDSBEGINSEL, HET ZORGVULDIGHEIDSBEBINSEL, DE MATERIELE 

MOTIVERINGSPLICHT EERSTE ONDERDEEL  

1. De bestreden beslissing is genomen in het kader van artikel 11, § 2, eerste lid, 2° van de 

vreemdelingenwet:  

"§ 2. De minister of zijn gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die op grond van artikel 10 

toegelaten werd tot een verblijf in het Rijk in een van de volgende gevallen niet meer het recht heeft om 

in het Rijk te verblijven: (...) 2° de vreemdeling en de vreemdeling die vervoegd werd, onderhouden niet 

of niet meer een werkelijk huwelijks- of gezinsleven".  

In casu stelde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie vast dat verzoeker niet 

meer samenwoont met zijn echtgenote sinds 5 april 2019 én dat er geen sprake meer zou zijn van een 

affectieve band tussen hen beide. De echtgenote van verzoeker overleed tevens op 16 april 2020, doch 

dit vormt niet de reden voor verweerder om over te gaan tot de intrekking van het verblijfsrecht van 

verzoeker. Dit blijkt niet enkel uit de bestreden beslissing zelf, maar des te meer uit de brief van 11 mei 

2020 die werd gericht aan verzoeker en waarbij wordt gesteld door verweerder als volgt: U vroeg de 

verlenging aan van de machtiging tot verblijf. Uit het rijksregister blijkt echter dat u sinds 05.04.2019 niet 

meer samenwoont met de referentiepersoon. Aangezien u niet meer samenleeft met de 

referentiepersoon sinds 05.04.2019 overwegen wij om een einde te stellen aan de machtiging tot 

verblijf. Hieruit blijkt dat het overlijden van de echtgenote van verzoeker geen reden vormde om over te 

gaan tot het onderzoek naar de intrekking van het verblijfsrecht van verzoeker. Verzoeker herinnert er 

bovendien aan dat de toepassing van artikel 11, § 2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet berust op 

een discretionaire bevoegdheid, waardoor er geen gebonden bevoegdheid bestaat om het verblijfsrecht 

van verzoeker in te trekken bij het overlijden van zijn echtgenote.  

2. In de gemaakte beoordeling door verweerder, om toepassing te maken van artikel 11, § 2, eerste 

lid, 2° van de vreemdelingenwet, wordt een aanzienlijk belang toegekend aan de verklaring van de 

oudste dochter van verzoeker in België (A.), waaruit zou blijken dat de affectieve banden tussen 

verzoeker en zijn echtgenote worden tegengesproken: Bovendien wordt deze bewering tegengesproken 

door zijn dochter A., die in haar verklaring spreekt over veel spanningen en ruzies tussen haar ouders, 

zelfs van gewelddadige aard van de kant van betrokkene. (stuk 1, pagina 1) De relatie tussen verzoeker 

en zijn oudste dochter is verzuurd sinds zij meer en meer tijd is gaan doorbrengen met haar partner. De 

vriend van A. heeft geen verblijfsrecht in België. Verzoeker kantte zich tegen hun relatie, hetgeen door 

zijn oudste dochter hem niet in dank werd afgenomen. De relatie tussen hen beide verwaterde hierdoor 

zienderogen. De oudste dochter van verzoeker bekwam eveneens een verblijfsrecht op basis van 

gezinshereniging met haar moeder. Door haar overlijden, komt ook haar verblijfsrechtelijke positie in 

gevaar. Zij wil echter samen met haar vriend als enige de verdere zorg dragen voor de minderjarige 

kinderen zodat zij haar verblijfsrecht kan behouden en, vervolgens, haar partner aan een Belgisch 
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verblijfsrecht kan helpen. Zij is zich er tevens van bewust dat verzoeker zijn verblijfsrecht kan verliezen. 

Indien verzoeker vervolgens het land zou moeten verlaten, heeft zij de handen vrij om haar "plan" te 

doen slagen. Verzoeker benadrukt dan ook ten stelligste dat er tegenstrijdige belangen meespelen 

tussen hem en zijn oudste dochter, waardoor er zeer omzichtig moet worden omgesprongen met de 

verklaringen van zijn oudste dochter. Dit voorbehoud wordt echter nergens gemaakt in de bestreden 

beslissing. Verzoeker vroeg, via de openbaarheid van bestuur, een kopie op van zijn administratief 

dossier zodat hij kennis kon nemen van de verklaringen van zijn oudste dochter. Door de gemachtigde 

wordt namelijk wel verwezen naar deze verklaringen, doch er wordt niet letterlijk uit geciteerd. Evenmin 

verkreeg verzoeker een kopie of afschrift van deze verklaringen overgemaakt. De verklaringen van zijn 

oudste dochter zaten niet in het administratief dossier dat verzoeker verkreeg, waardoor hij zich 

hiertegen niet/onvoldoende kan verdedigen en zijn rechten van verdediging worden geschonden. 

Verzoeker wijst op de eerbiediging van de rechten van verdediging, dat een fundamenteel beginsel van 

Unierecht is (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., §. 81; HvJ 5 november 2014, C166/13, 

Mukarubega, § 45, HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §'n 30 en 34). Om deze redenen, dient 

de bestreden beslissing te worden vernietigd.  

3. Ondergeschikt, betwist verzoeker dat de affectieve banden tussen hem en zijn echtgenote - waaruit 

een werkelijk huwelijks- of gezinsleven blijkt - niet meer zouden bestaan hebben sinds 5 april 2019. 

Verzoeker verwijst hiervoor naar de elementen die hij heeft aangehaald in reactie op het schrijven van 

verweerder van 11 mei 2020. Hun relatie bleef behouden. Er werd dan ook geen 

echtscheidingsprocedure opgestart, door geen van beide echtgenoten. Hun huwelijksleven bleef intact, 

zelfs nadat verzoeker op een apart adres was gaan wonen. Hierdoor droegen zij beide de zorg over de 

minderjarige kinderen. Dit gaf overigens aanleiding tot het conflict tussen verzoeker en zijn oudste 

dochter, hetgeen niet het geval zou zijn indien verzoeker niet meer betrokken was bij zijn gezin. 

Verzoeker bepleit hierom dat artikel 11, § 2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet en artikel 8 EVRM 

werden geschonden, in samenhang gelezen met het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel 

en de materiële motiveringsverplichting doordat bovenvermelde elementen op een onzorgvuldige 

manier werden betrokken in de gemaakte beoordeling door de verwerende partij in de bestreden 

beslissing.  

TWEEDE ONDERDEEL  

4. Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf op basis van het eerste lid, 1°, 2° of 3° van 

de Vreemdelingenwet, houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met de aard en de hechtheid van 

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

bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van herkomst (artikel 11, §2 

Vreemdelingenwet). Verzoeker werd op 17 mei 2017 in het bezit gesteld van een A-kaart. Zijn 

verblijfsrecht werd beëindigd met de bestreden beslissing, dewelke dateert van 10 november 2020. 

Verzoeker is derhalve gedurende een periode van ongeveer 3,5 jaar in het bezit geweest van een 

duurzaam verblijfsrecht. Niettemin wordt de binding met België onvoldoende geacht door verweerder. In 

de gemaakte beoordeling door verweerder blijkt vooreerst dat, andermaal, een groot belang wordt 

gehecht aan de verklaringen van zijn oudste dochter: Bovendien vertelt betrokkenes dochter A. een 

ander verhaal. Zij zegt dat er veel spanningen waren in het gezin, zelfs van die aard dat er ooit is 

overgegaan tot het laten opmaken van een PV (AN.43.LB.078383/2017). Deze klacht is geseponeerd 

door het parket omdat de toestand ondertussen geregulariseerd is. (stuk 1, pagina 2) Verzoeker verwijst 

dan ook opnieuw naar de feitelijke situatie, zoals hierboven ook aangehaald. De relatie tussen 

verzoeker en zijn oudste dochter is verzuurd sinds zij meer en meer tijd is gaan doorbrengen met haar 

partner. De vriend van A. heeft geen verblijfsrecht in België. Verzoeker kantte zich tegen hun relatie, 

hetgeen door zijn oudste dochter hem niet in dank werd afgenomen. De relatie tussen hen beide 

verwaterde hierdoor zienderogen. De oudste dochter van verzoeker bekwam eveneens een 

verblijfsrecht op basis van gezinshereniging met haar moeder. Door haar overlijden, komt ook haar 

verblijfsrechtelijke positie in gevaar. Zij wil echter samen met haar vriend als enige de verdere zorg 

dragen voor de minderjarige kinderen zodat zij haar verblijfsrecht kan behouden en, vervolgens, haar 

partner aan een Belgisch verblijfsrecht kan helpen. Zij is zich er tevens van bewust dat verzoeker zijn 

verblijfsrecht kan verliezen. Indien verzoeker vervolgens het land zou moeten verlaten, heeft zij de 

handen vrij om haar "plan" te doen slagen. Verzoeker benadrukt dan ook ten stelligste dat er 

tegenstrijdige belangen meespelen tussen hem en zijn oudste dochter, waardoor er zeer omzichtig moet 

worden omgesprongen met de verklaringen van zijn oudste dochter. Dit voorbehoud wordt echter 

nergens gemaakt in de bestreden beslissing. Verzoeker vroeg, via de openbaarheid van bestuur, een 

kopie op van zijn administratief dossier zodat hij kennis kon nemen van de verklaringen van zijn oudste 

dochter. Door de gemachtigde wordt namelijk wel verwezen naar deze verklaringen, doch er wordt niet 

letterlijk uit geciteerd. Evenmin verkreeg verzoeker een kopie of afschrift van deze verklaringen 

overgemaakt. De verklaringen van zijn oudste dochter zaten niet in het administratief dossier dat 

verzoeker verkreeg, waardoor hij zich hiertegen niet/onvoldoende kan verdedigen en zijn rechten van 
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verdediging worden geschonden. Verzoeker wijst op de eerbiediging van de rechten van verdediging, 

dat een fundamenteel beginsel van Unierecht is (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., §. 81; HvJ 5 

november 2014, C166/13, Mukarubega, § 45, HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §'n 30 en 

34). Om deze redenen, dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.  

5. Verzoeker betwist tevens de gemaakte beoordeling in de bestreden beslissing in toepassing van 

artikel 11, §2, voorlaatste lid Vreemdelingenwet. Het is in het belang van de minderjarige kinderen dat zij 

in de nabijheid kunnen opgroeien van hun beide ouders, dus ook in de nabijheid van hun vader. Deze 

belangen van de minderjarige kinderen dienen te primeren. De minderjarige kinderen verloren reeds 

hun moeder. Zij overleed op 16 april 2020. Door het verlies van het verblijfsrecht van verzoeker, geeft dit 

een reëel risico dat de minderjarige kinderen nu ook hun vader dreigen te verliezen. De affectieve band 

tussen verzoeker en zijn minderjarige kinderen is nog steeds actueel. Hij verwijst hiervoor naar de 

overgemaakte documenten, waaronder de foto's die hij overmaakte. Dat verzoeker niet met de 

minderjarige kinderen samenwoont, betekent dan ook niet dat - gelet op deze elementen en de eerdere 

samenwoonst - hun affectieve banden zijn teloor gegaan. Het is essentieel dat de minderjarige kinderen 

verder kunnen opgroeien in de nabijheid van hun vader. De belangen van de minderjarige kinderen 

werden onvoldoende overwogen in de bestreden beslissing, waardoor artikel 11, § 2, eerste lid, 2° van 

de vreemdelingenwet en artikel 8 EVRM werd geschonden, in samenhang gelezen met het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsverplichting.  

6. Door de verzoekende partij werd voorts, in reactie op het geopende onderzoek door de verwerende 

partij, verschillende elementen aangehaald die verband houden met zijn vrees in Irak en zijn medische 

situatie, waarvoor hij niet de nodige zorgen kan verkrijgen in Irak. Beide elementen, in het bijzonder de 

redenen waarom hij niet kan terugkeren naar Irak, worden ten onrechte niet in overweging genomen bij 

de gemaakte beoordeling. Zo ordeelt de gemachtigde in verband met de aangehaalde medische 

problematiek en het gebrek aan zorg in Irak dat: In haar brief haalt de advocaat van betrokkene ook 

betrokkenes medische toestand aan. Betrokkene zou een auto-ongeluk hebben gehad in Irak in 2003. In 

Irak zou er onvoldoende medische zorg zijn voor de medische problematiek van betrokkene. Deze zorg 

kan wel gegeven worden in België. Ter staving hiervan worden verschillende medische attesten 

overgemaakt. Indien betrokkene zich echter in België wenst te vestigen op basis van zijn medische 

problematiek dan dient hij de daarvoor wettelijk voorziene procedure te volgen. Het staat betrokkene vrij 

om deze procedure te storten. (stuk 1, pagina 2, eigen accentuering) Met betrekking tot de vrees van 

verzoeker voor zijn leven bij een terugkeer naar Irak stelt verweerder als volgt:  

Betrokkenes advocaat haalt ook aan dat betrokkene vreest voor zijn leven in Irak. Hier kunnen we 

dezelfde opmerking maken als hiervoor. Indien betrokkene inderdaad vreest voor zijn leven dan staat 

het hem vrij om de internationale beschermingsstatus aan te vragen. In november 2018 deed 

betrokkene dit daadwerkelijk. Aangezien hij echter niet kwam opdagen op de aangegeven dag en hij 

niets had laten weten werd op 04.06.2019 vastgesteld dat betrokkene had afgezien van zijn aanvraag. 

In september 2020 deed betrokkene een nieuwe aanvraag tot het bekomen van de internationale 

beschermingsstatus. Deze aanvraag is nog lopend. (stuk 1, pagina 2, eigen accentuering) Er wordt 

telkens verwezen naar andere procedures die verzoeker hiervoor kan aanwenden, zoals een verzoek tot 

internationale bescherming of een aanvraag op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet. Niettemin 

dient verweerder met deze elementen ook rekening te houden in de beslissing tot beëindiging van het 

verblijfsrecht, hetgeen in casu niet het geval is. Dit geldt in het bijzonder omdat artikel 11, § 2, eerste lid, 

2° van de vreemdelingenwet verplicht dat verweerder rekening dient te houden met de banden die hij 

heeft met Irak. Verzoeker wijst tevens naar artikel 8 EVRM en het zorgvuldigheidsbeginsel. Ten 

onrechte worden deze elementen uitgesloten van de beoordeling door de verwerende partij door te 

verwijzen naar andere procedures die verzoeker hiervoor kan aanwenden, zoals een verzoek tot 

internationale bescherming of een aanvraag op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet. Hierom wordt 

artikel 11, § 2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet en artikel 8 EVRM geschonden, in samenhang 

gelezen met het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële 

motiveringsverplichting.” 

 

2.2.1. Artikel 11, § 2, eerste lid, 1°, 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) bepaalt: 

 

“(…) 

§ 2. De minister of zijn gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die op grond van artikel 10 

toegelaten werd tot een verblijf in het Rijk in een van de volgende gevallen niet meer het recht heeft om 

in het Rijk te verblijven : 

(…) 
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2° de vreemdeling en de vreemdeling die vervoegd wordt, onderhouden niet of niet meer een werkelijk 

huwelijks- of gezinsleven;  

(…)” 

 

2.2.2. Verzoeker voert aan dat uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat deze niet gesteund 

is op het feit dat de partner op 16 april 2020 is overleden, maar op het feit dat zij reeds sedert 5 april 

2019 niet meer samenwoonden. Hij wijst erop dat uit het schrijven van 11 mei 2020, dat door de 

verwerende partij aan verzoeker werd gericht, duidelijk blijkt dat het motief om toepassing te maken van 

artikel 11, §2, 2°, van de vreemdelingenwet de vaststelling is dat verzoeker niet meer samenwoonde 

sedert 5 april 2019. Verzoeker wijst erop dat de verwerende partij geen verplichting heeft, maar wel 

degelijk een appreciatiebevoegdheid heeft bij de toepassing van artikel 11, §2, van de 

vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker wijst erop dat de bestreden beslissing veel belang hecht aan de verklaringen van verzoekers 

oudste dochter A. Verzoeker zou met haar een conflict hebben omdat hij zich gekant heeft tegen haar 

huidige relatie. A. wil als enige zorg dragen over de minderjarige kinderen teneinde haar verblijfsrecht te 

behouden, waardoor zij haar partner aan een Belgisch verblijfsrecht kan helpen. Verzoekers dochter A. 

heeft er dan ook een belang bij dat verzoekers verblijfsrecht zou worden ingetrokken en heeft haar 

verklaringen in die zin afgelegd. Verzoeker wijst erop dat hij geen kopie of afschrift heeft gekregen van 

de verklaringen van zijn dochter, ondanks dat hij hier in het kader van de openbaarheid van bestuur om 

heeft verzocht en dat deze verklaring niet wordt geciteerd in de bestreden beslissing. Verzoeker wijst 

erop dat deze verklaringen niet in het administratief dossier aanwezig waren en dat hij zich er niet tegen 

kan verdedigen. Hij meent dan ook dat het recht van verdediging geschonden is. Daarnaast betwist 

verzoeker dat de affectieve band tussen hem en zijn dochter niet meer zou bestaan sinds 5 april 2019. 

Er werd geen echtscheidingsprocedure opgestart door een van de echtgenoten. Het huwelijk zou intact 

zijn gebleven zelfs nadat zij op een apart adres gingen wonen. 

 

2.2.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) treedt de verzoeker bij waar deze 

aanvoert dat het hoofdmotief van de bestreden beslissing gelegen is in het feit dat de verzoekende partij 

sedert 5 april 2018 niet meer samenwoont met de referentiepersoon. Het feit dat zijn partner op 16 april 

2020 is overleden, wordt weliswaar vermeld in de bestreden beslissing, maar er blijkt niet dat de 

bestreden beslissing dit element aanwendt als motief om het recht op verblijf niet te verlengen. Artikel 

11, §2, van de vreemdelingenwet bepaalt duidelijk dat het bestuur “kan” beslissen dat de vreemdeling 

niet langer het recht heeft om in het Rijk te verblijven. Dit houdt in dat de beslissing om het verblijf niet 

langer te verlengen geval per geval moet worden beoordeeld, zodat telkens een specifieke beoordeling 

vereist is. In casu blijkt inderdaad dat het schrijven van de verwerende partij aan verzoeker enkel 

betrekking had op het gegeven dat verzoeker niet meer samenwoont met de referentiepersoon.  

 

Waar verzoeker aanvoert dat de verklaringen van zijn dochter zich niet in het administratief dossier 

bevinden en dat hij hier ook geen afschrift van kreeg, merkt de Raad op dat de verwerende partij in de 

huidige procedure geen administratief dossier heeft neergelegd, noch een nota met opmerkingen heeft 

ingediend. Overeenkomstig artikel 39/59, §1, van de vreemdelingenwet worden de verklaringen van 

verzoeker dienvolgens geacht met de werkelijkheid overeen te stemmen tenzij deze feiten kennelijk 

onjuist zouden zijn. In casu is er geen reden waarom de feitelijke elementen die verzoeker aanvoert niet 

kunnen worden aangenomen.  

 

Aangezien de verwerende partij met het niet neerleggen van het administratief dossier de Raad niet in 

de gelegenheid stelt om zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen, kan niet worden nagegaan of de 

verwerende partij de verklaringen van verzoeksters dochter A. correct heeft beoordeeld. Daarnaast 

moet ook worden aanvaard dat de verzoeker niet in de gelegenheid werd gesteld kennis te nemen van 

de verklaringen van A., zodat hij zich niet tegen die verklaringen heeft kunnen verweren.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

3. 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.  

 



  

 

 

X - Pagina 7 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van 10 november 2020 tot intrekking van verblijf zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf mei tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 


