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 nr. 256 198 van 11 juni 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. ALENKIN 

Gijzelaarsstraat 21 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 20 maart 2021 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 van 11 januari 2021 tot weigering 

van herinschrijving. 

 

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 26 maart 2021 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. ALENKIN, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER & T. BRICOUT verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 20 april 2009 wordt verzoeker in het bezit gesteld van een machtiging tot onbeperkt verblijf. 

Verzoeker wordt op 6 juni 2017 afgevoerd van ambtswege. Op 23 november 2020 dient verzoeker een 

aanvraag in tot herinschrijving. De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

neemt op 11 januari 2021 een beslissing houdende de weigering tot herinschrijving. Dit is de bestreden 

beslissing: 
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“T. (…), E. (…) 

geboren te Jerevan, op (…)1978 

nationaliteit: Armenië 

 

Betrokkene werd op 06.06.2017 afgevoerd van ambtswege uit het vreemdelingenregister. Op 

23.11.2020 heeft hij gevraagd om terug in zijn vorige administratieve toestand te worden geplaatst. 

 

Artikel 39§7 van het Koninklijk Besluit van 08.10.1981 stelt dat: "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.” 

 

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. 

 

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

periode vanaf de datum ambtelijke schrapping (06.06.2017) tot het aanbieden ter inschrijving. 

 

De bewijzen die hij voorlegt zijn de volgende: 

- Uitreksel van aandelen overdracht op 01.04.2020 (publicatie BS op 19.05.2020) 

- Huwelijksakte 

- Overlijdensakte moeder 

- Nationaal paspoort met nummer BA 3457741 (afgeleverd door autoriteiten in Armenië op 

25.07.2019 en geldig tot 25.07.2029) 

- Nationaal paspoort met nummer AS0532555 (afgeleverd door autoriteiten in Armenië op 28.02.2019 

en geldig tot 28.02.2029) 

- Enkele getuigenverklaringen 

- Bijlage 15 afgeleverd door de stad Brussel op 23.11.2020 

- Bijlage 37 afgeleverd door de stad Brussel op 23.11.2020 

 

Er worden geen tastbare en overtuigende bewijzen van persoonlijke aanwezigheid in België geleverd 

voor de periode van 06.06.2017 tot zijn nieuwe binnenkomst in België met Schengenvisum (nummer 

008442362 geldig van 04.02.2020-23.02.2021) rond maart- april 2020. 

 

In het voorgelegd paspoort met nummer AS0532555 (afgeleverd door autoriteiten in Armenië op 

28.02.2019 en geldig tot 28.02.2029) staan veel stempels van oa. Rusland, Griekenland, Roemenië, 

Hongarije en Letland. Hij bekwam sinds 2019 ook vaak langdurige Schengenvisa voor Griekenland (van 

21.03.2019-16.04.2019: van 21.08.2019-20.02.2020 en van 04.02.2020-23.02.2021). 

 

Betrokkene kan dus niet aantonen dat hij het land niet langer dan één jaar heeft verlaten in de periode 

van 06.06.2017 tot de nieuwe binnenkomst in maart-april 2020. 

 

Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel, moet daarom vastgesteld worden dat betrokkene het Rijk 

langer dan de toegestane termijn heeft verlaten. Overeenkomstig artikel 19 § 1 van de wet van 

15.12.1980 wordt het recht op terugkeer verloren door een afwezigheid van meer dan 1 jaar uit het Rijk. 

 

De bijlage 15 geldig tot 22.02.2021 dient ingehouden te worden. 

 

Deze onderrichtingen dienen aan de vreemdeling betekend te worden, één exemplaar dient hem 

overhandigd te worden, een tweede exemplaar dient ons teruggezonden te worden“ 

 

Op 29 januari 2021 wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten gegeven. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 

 

“Schending van zorgvuldigheidsbeginsel, schending van artikel 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, schending van 

zorgvuldigheidsbeginsel en schending van artikel 19§1 van de Vreemdelingenwet en artikel 8 van het 

EVRM 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding.  Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier én op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

Het ernstig en moeilijk te herstellen ernstig nadeel in hoofde van verzoeker bij het indienen van huidig 

verzoek tot nietigverklaring van de bestreden beslissing en tot schorsing van de tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing is zéér actueel aangezien de bestreden beslissing aan verzoeker een verblijf in 

België ontzegd wordt ondanks verzoeker van mening is dat hij het recht heeft om in België verder te 

verblijven. 

 

Verzoeker was lange tijd vanaf 2004 woonachtig in België, zijn ouders woonden tevens in België. 

Verzoeker had een vaste verblijfsrecht in België vanaf 2009 en werkte hier in sommige periodes. Hij was 

een zakenman die buisiness deed onder meer in de Russische Federatie. Om zakenredenen ging hij 

inderdaad vele keer naar andere landen. Omwille van zakenredenen was verzoeker soms afwezig in 

België. Deze waren echter korte periodes van afwezigheid omdat het centrum van zijn belangen steeds 

in België was. De moeder van verzoeker is tevens op 19 maart in België overleden. Verzoeker was 

ernaast aanwezig en hij was tevens aanwezig tijdens haar begrafenis (zie bijlage). De vader van 

verzoeker woont verder in België. Verzoeker heeft tevens een vennootschap in België Renard Nor 

waarin hij een aandeelhouder en actief vennoot is. Verzoeker die regelmatig in België verbleef was 

echter niet op de hoogte dat hij ambtshalve werd afgevoerd vanaf 6 juni 2017. Hij heeft geen schriftelijk 

bericht daarover gekregen. Na kennisname van deze feiten mocht verzoeker de regularisatie van zijn 

verblijfsstatus op 23 november 2020 aanvragen gestaafd met talrijke bewijzen van verblijf in België in de 

periode tussen 6 juni 2017 en zijn laatste binnenkomst op 4 september 2021.Deze werden echter niet 

aanvaard door de DVZ in de bestreden beslissing niettegenstaande talrijke verklaringen en andere 

bewijzen. Verzoeker legt echter vervoerbewijzen die nog in zijn bezit zijn van zijn korte reizen met dien 

verstaande dat het centrum van zijn belangen steeds in België zou zijn. 

 

Andere vervoerbewijzen kan hij spijtig genoeg niet meer recupereren wegens beleid van Aeroflot. 

 

Verzoeker meent tevens dat hij in feite mocht bewijzen dat zijn verblijf gedurende de bovengenoemde 

periode van 6 juni 2017 tot zijn laatste binnenkomst op 4 september 2021. Verzoeker bewijst tevens dat 

hij in deze periode grotendeels in België verbleef. Hij heeft ook regelmatige inkomsten als zakenman. 

Dat het kind T. A. (…) is op 20 oktober 2020 in België geboren. 

 

Verzoeker meent derhalve dat de bestreden beslissing niet correct is genomen en dat artikel 19§1 van 

de Vreemdelingenwet door de verwerende partij niet correct werd geïnterpreteerd. Dat verzoeker nooit 1 

jaar of een gelijkaardige periode afwezig in België was, maar enkel maar tijdens korte periodes 

noodzakelijk voor zijn zaken. Dat de bewijzen werden door verzoeker neergelegd, maar deze niet 

serieus werden genomen. Dat het feit dat het centrum van belangen van verzoeker steeds in België was 

niet serieus genomen door de verwerende Er was rekening gehouden met elementen in het bezit van de 

verwerende partij. Het humanitair element van het dossier werd tevens niet in overweging genomen.  

 

Verzoeker verwijst tevens naar sluiting van grenzen wegens pandemie van Covid-19. Het gezin van 

verzoeker — zijn vrouw en het kind A. (…) zijn tevens aanwezig in België. 

 

Het artikel 8 van het EVRM en artikel 19§1 van de Vreemdelingenwet zijn duidelijk geschonden in de 

hypothese voor gesteld door de verwerende partij het land dient te verlaten. Hij verblijft bovendien vele 

jaren jaar met een Belgische verblijfsvergunning (B-kaart) met korte onderbrekingen voor zijn 

zakenreizen, hij is een zaakvoerder/aandeelhouder bij een Belgische vennootschap en hij is goed 

geïntegreerd in de Belgische maatschappij. De bestreden beslissing is duidelijk niet in overeenstemming 

met de werkelijke situatie van verzoeker. Het MHEN is duidelijk groot. Verzoeker verliest zijn werk als 

zaakvoerder, sociale banden met de Belgische vader e.d. Gelet op hetgeen vermeld onder punt b. 

ernstig en moeilijk te herstellen nadeel, is het duidelijk dat verzoeker over het vereiste belang beschikt 

voor het instellen van huidig verzoekschrift overeenkomstig artikel 39/56 van de Wet van 15 december 

1980. De bestreden beslissing is duidelijk niet in overeenstemming met de werkelijke situatie van 

verzoeker die nooit meer dan 1 jaar in België afwezig was. Zelfde wat betreft artikel 8 van het EVRM die 

het privé leven waarborgt. Verzoeker houdt zich het recht voor om met toepassing van artikel 39/76, al. 

3 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot op de datum van de zitting voor uw Raad 

bijkomende stukken neer te leggen.” 
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2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Deze artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Het begrip ‘afdoende’ 

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

genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing 

is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 19, §1 

van de Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing bevat ook een motivering in feite, met name dat 

verzoeker niet aantoont “dat hij het land niet langer dan één jaar heeft verlaten in de periode van 

06.06.2017 tot de nieuwe binnenkomst in maart-april 2020”. 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis 

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor 

niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

Bij het beoordelen van de materiële motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep 

die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid 

is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn 

wettigheidstoezicht of het bestuur de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond 

daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

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. 

 

De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 19, §1 van de Vreemdelingenwet als haar 

juridische grondslag. Deze bepaling 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.” 

 

De gemachtigde besluit dat verzoeker geen bewijzen van persoonlijke aanwezigheid in België heeft 

voorgelegd in de periode van 6 juni 2017 en zijn nieuwe binnenkomst in België “in maart-april 2020”. 

 

Verzoeker komt niet verder dat het betoog “dat hij in deze periode grotendeels in België verbleef”. De 

Raad merkt op dat het loutere feit dat verzoeker de mening is toegedaan dat hij wel afdoende bewijs 

van persoonlijke aanwezigheid in België heeft geleverd niet volstaat om afbreuk te doen aan de 

bestreden beslissing. 

 

Met de aanvullende stukken die verzoeker bij zijn verzoekschrift voegt kan geen rekening worden 

gehouden. De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze 

beslissing te nemen. Verzoeker kan dus niet dienstig nadien nog nieuwe stukken bijbrengen. 

 

Verzoeker beroept zich in een tweede onderdeel op de schending van artikel 8 EVRM. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat op 29 januari 2021 aan verzoeker een bevel om het grondgebied 

te verlaten wordt gegeven. De Raad verwijst naar de motieven van voormeld bevel om het grondgebied 

te verlaten:  

 

“Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel 7 van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten : 

Art 7, al. 1,2° van de wet van 15.12.1980 : wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig 

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

werd. 
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Meneer kwam het Schengengebied binnen op 06.03.2020 (via Letland) in het bezit van een geldig 

Armeens paspoort en een visum C (Schengenvisum) afgeleverd door de Griekse autoriteiten geldig van 

04.02.2020 tot 23.02.2021. Zijn aankomstverklaring is intussen verstreken. 

Een aanvraag tot herinschrijving werd geweigerd op 29.01.2021 (zie bijgevoegde beslissing). Meneer is 

zijn recht op terugkeer verloren overeenkomstig artikel 19§1 van de wet van 15.12.1980 nadat hij langer 

dan één jaar afwezig is geweest uit België. Betrokkene leverde niet het nodige bewijs van het tegendeel 

overeenkomstig artikel 39§7 van het KB van 08.10.1981. 

Er werd bij deze beslissing rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. Betrokkene 

onderhoudt nog banden met zijn thuisland (Armenië) en bekwam in 2019 nog een nieuw paspoort in 

Armenië. 

Zijn echtgenote T., M. (…) ( °19.12.1983) en dochter T., A. (…) (onnags geboren te Jette op 

20.10.2020) beschikken niet over een legaal verblijf in België. Het staat het gezin vrij zich elders als 

gezin te vestigen alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven. Dit hoeft niet noodzakelijk afbreuk 

te doen aan hun gezinsleven en/of de belangen van het kind te schenden. Evenmin kan blijken uit het 

administratief dossier of uit de elementen aangebracht bij de aanvraag dat andere elementen zoals zijn 

gezondheidstoestand een mogelijke belemmering kunnen vormen om gevolg te geven aan deze 

beslissing'” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat het hele gezin van verzoeker illegaal op het grondgebied verblijft 

zodat er van een gedwongen scheiding geen sprake is. De bestreden beslissing bevat geen 

verwijderingsmaatregel. Een schending van artikel 8 EVRM kan niet dienstig worden aangevoerd. 

 

Gelet op bovenstaande toont verzoeker niet aan dat verweerder op een kennelijk onredelijke, 

disproportionele of onzorgvuldige wijze toepassing heeft gemaakt van artikel 19, § 1 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Het enig 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

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 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 elf juni tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


