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 nr. 256 682 van 17 juni 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 14 september 2020 

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

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 11 augustus 2020 tot 

intrekking van verblijf (bijlage 14ter). 

 

Gezien titel Ibis, 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 tot vaststelling van het rolrecht van 9 oktober 2020 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op het arrest van 25 maart 2021 met nummer 251 644 waarbij de debatten worden heropend en 

de zaak wordt verwezen naar de algemene rol. 

 

Gelet op de beschikking van 29 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, 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 betreedt op 16 april 2018 het Belgische grondgebied. Hij is in het bezit van een visum 

gezinshereniging, verkregen in functie van zijn in België verblijfsgerechtigde echtgenote.  
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1.2. Verzoeker wordt op 9 mei 2018 in het bezit gesteld van een A-kaart, die jaarlijks verlengbaar is.  

 

1.3. Verzoeker vraagt op 6 maart 2020 een verlenging van zijn A-kaart.  

 

1.4. Bij brief van 27 april 2020 wordt verzoeker door verweerder uitgenodigd stukken over te maken 

aangaande zijn situatie, aangezien uit nazicht van het rijksregister blijkt dat verzoeker niet langer 

inwoont bij zijn echtgenote.  

 

1.5. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Asiel en Migratie 

neemt op 11 augustus 2020 een beslissing tot intrekking van het verblijf. Dit is de bestreden beslissing, 

die luidt als volgt:  

 

“In uitvoering van artikel 11, §2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 26/4, §1 van 

het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt er een einde gesteld aan het verblijf in het Rijk 

van: 

[…] 

gemachtigd tot een verblijf op basis van artikel 10 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de 

volgende reden:3 

 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 16.04.2018 naar België met een visum B11, op basis van gezinshereniging met 

mevrouw H.K., […]. Op 09.05.2018 werd hij in het bezit gesteld van een A-kaart geldig tot 27.04.2019, 

jaarlijks verlengbaar. 

Op 06.03.2020 vroeg betrokkene de verlenging van zijn machtiging tot verblijf. In haar begeleidende 

mail gaf de gemeente aan dat betrokkene niet meer samenwoonde met mevrouw H.. In de bijgevoegde 

PV dd 24.12.2019 van de PZ VLAS lezen we dat betrokkene zich niet meer op het adres bevindt en hij 

er geen belangen meer heeft. Er is geen verblijf adres gekend. Uit nazicht van het rijksregister blijkt dat 

betrokkene officieel niet meer samenwoont met mevrouw H. sinds 05.03.2020. Op 27.04.2020 werd 

door onze diensten een brief verstuurd, te betekenen aan betrokkene, waarin betrokkene wordt 

uitgenodigd zijn situatie te verhelderen. Tevens werd aan de gemeente gevraagd om beide betrokkenen 

te bevragen teneinde een juist zicht te krijgen op de situatie. In reactie daarop wordt een verslag 

overgemaakt van het OCMW van de gesprekken die zij hieromtrent hebben gevoerd met betrokkenen. 

Mevrouw H. geeft aan dat betrokkene gehuwd was met de vrouw van haar broer. Zij zou zijn getrouwd 

met betrokkene omdat hij naar België wilde komen. Hij zou scheiden van zijn vrouw. Omdat die 

scheiding niet is doorgegaan wenst mevrouw H. te scheiden. Betrokkene zelf geeft aan dat hij niet 

gescheiden is, maar dat ze apart wonen omdat mevrouw H. hem niet meer wil. Hij geeft wel aan dat hij 

niet terug kan naar Afghanistan omdat hij zou geboren zijn in een streek dat een risicogebied is. 

Hoe dan ook blijkt uit de feiten dat betrokkenen niet meer samenwonen en geen gezinscel meer vormen 

en dat geen van beiden nog de intentie uitspreekt om dit te veranderen. 

Derhalve kan de machtiging tot verblijf overeenkomstig art 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 09.05.2018, dat is 

minder dan 5 jaar geleden. 

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

Nergens uit het dossier blijkt daarvan sprake te zijn. 

Betrokkene ondertekende op 29.04.2020 een document waarbij bewijzen worden gevraagd die onze 

dienst moeten toelaten de situatie van betrokkene te onderzoeken, zoals gesteld in artikel 11§2 

voorlaatste lid van de wet van 15.12.1980 waarin staat : “Bij beslissing om een einde te stellen aan het 

verblijf op basis van het eerste lid 1° tot 4° 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“, staat het u vrij alle documenten aan te brengen die u hiervoor nodig acht. Betrokkene legde 

in een reactie hierop de volgende documenten voor  

• Een medisch verslag 

• Een geboorteakte met zijn verblijfplaats 



  

 

RvV X - Pagina 3 van 10 

• Bij monde van het OCMW deelt hij mee dat hij geboren is een gebied dat bekend staat als 

risicogebied.  

Wat betreft de aard en de gehechtheid van de gezinsband hebben we hierboven reeds de band met 

mevrouw H.K. besproken. 

Uit het dossier blijkt dat betrokkene een zoon heeft die legaal in het land verblijft: M.S.M., °16.01.2002. 

Het feit dat betrokkene een kind heeft dat legaal verblijft in België geeft hem echter niet automatisch 

recht op verblijf. Bovendien Is M.S.M. meerderjarig en blijkt nergens uit het dossier dat hij mantelzorg 

behoeft van betrokkene. Indien zij dit wensen, kunnen zij contact onderhouden met elkaar via de 

moderne communicatiemiddelen. 

In het dossier vinden we hier en daar verwijzingen naar het feit dat betrokkene meerdere kinderen zou 

hebben die in België verblijven. Betrokkene zelf verwijst niet naar hen, ook al werd hij uitgenodigd om 

zijn banden met België aan te tonen. Hieruit concluderen we dat betrokkene geen banden heeft die een 

beëindiging van zijn machtiging tot verblijf in de weg staan. 

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 vijfjaar wordt niet als onoverkomelijk lang beschouwd waardoor betrokkene geen aansluiting meer 

zou kunnen vinden of geen voeling meer zou kunnen hebben met het land waarvan hij de nationaliteit 

draagt. 

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

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

dossier. Betrokkene heeft niets ter staving daarvan voorgelegd. Opnieuw hier dezelfde opmerking, 

gezien de respectievelijk korte duur van verblijf in België is het niet aannemelijk dat betrokkene geen 

familiale, culturele of sociale banden meer zou hebben met het land van herkomst. Indien betrokkene dit 

wenste in te roepen, had hij dit op actieve wijze moeten toelichten/aantonen. 

Betrokkene legt een medisch attest voor en een geboorteakte die moet bewijzen dat betrokkene 

verbleef in een risicobied. zijn. Geen van beide zaken staan een beëindiging van de machtiging tot 

verblijf op basis van gezinsherenging in de weg. 

Indien betrokkene op basis van zijn medische toestand in België wenst te blijven dan dient hij de 

wettelijk daartoe voorziene procedure te volgen. Een zelfde redenering geldt voor zijn bewering dat hij 

geboren is en verbleef in risicogebied. Indien betrokkene wenst in België te verblijven op basis van die 

grond dan dient hij de wettelijk daartoe voorziene procedure te volgen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep  

 

2.1. Verzoeker voert, in wat kan worden beschouwd als een enig middel, een schending aan van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betref-

fende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

(hierna: de Vreemdelingenwet), van artikel 8 van het EVRM, van de artikelen 7 en 33 van het Handvest 

van de Grondrechten van de Europese Unie, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de materiële 

motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van het evenredigheidsbeginsel.  

 

Hij verstrekt, na een theoretische uiteenzetting, volgende concrete toelichting bij het middel:  

 

“[…] 

De beslissing is gemotiveerd als volgt - zie stuk 1 : […] 

De verzoeker kan hiermee niet akkoord gaan. 

Zoals reeds aangehaald moet de Dienst Vreemdelingenzaken bij het opleggen van een verwijderings-

beslissing rekening houden met de specifieke omstandigheden en meer bepaald met het gezinsleven en 

de gezondheidstoestand. 

Dit is expliciet vervat in het artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet : 

"Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land. " 

 

Middel: Medische toestand 

De Dienst Vreemdelingenzaken gaat te makkelijk voorbij aan de aangegeven medische toestand van de 

verzoeker. 

Het louter verklaren dat de verzoeker de voorziene medische procedure dient op te starten om op basis 

van zijn medische toestand verblijfsrecht te verkrijgen is, schendt de zorgvuldigheidsverplichting. 



  

 

RvV X - Pagina 4 van 10 

Het feit dat verzoeker zorgbehoevend is en een ernstig hartfalen heeft, moet wel degelijk in rekening 

worden gebracht bij de beoordeling. 

De Dienst vreemdelingenzaken houdt geen rekening met het feit dat de verzoeker een medisch verslag 

voorlegt, waaruit blijkt dat de verzoeker ook diabetes patiënt is en hiervoor de nodige medicatie moet 

voor nemen (Metformax). 

(zie het stuk 3) 

Tevens heeft de verzoeker zoals reeds aangegeven hartproblemen, waarvoor hij eveneens medicatie 

voor nodig heeft (Emconcor en zanidip). 

(zie de stukken 4-5) 

Verzoeker is ook hardhorig, wat een struikelblok vormt bij het converseren. 

In België beschikt de verzoeker over de nodige medische voorzieningen en middelen. Indien hij terug 

zou moeten naar het land van nationaliteit Afghanistan, terwijl hij illegaal in Iran woonde, is de vraag of 

hij daar kwalitatieve medische zorg kan verkrijgen. 

Het louter afdoen dat hiervoor een 9ter Vw.-procedure moet voor worden ingesteld is te kort door de 

bocht. DVZ heeft wel degelijk een onderzoeksverplichting die verder reikt dat de procedure voorzien in 

het art. 9ter Vreemdelingenwet. 

Het artikel 3 E.V.R.M. wordt geschonden nu de verzoeker gevaar zou lopen bij een terugkeer naar 

Afghanistan temeer hij (illegaal in Iran) woonde. 

Verzoekers familieleden werden allen erkend als vluchteling net omwille van hun Afghaanse nationaliteit 

gekoppeld aan het gegeven dat zij in Iran geen menswaardig leven konden leiden. 

 

Middel: kerngezin en de familiale banden: 

De beslissing stelt het volgende: 

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

Nergens uit het dossier blijkt daarvan sprake te zijn. " 

En verder: 

"Bij beslissing om een einde te stellen aan het verblijf op basis van het eerste lid 1° tot4° houdt de 

minister of zijn gemachtigde rekening met de aard en de hechtheid van de gezinsbond van de 

betrokkene 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" 

Verzoeker kan hier onmogelijk mee akkoord gaan. 

De DVZ houdt onmiskenbaar te weinig rekening met de gezinscel en de familiale banden die verzoeker 

in België heeft. 

Het feit dat de verzoeker door deze bestreden beslissing wordt weggetrokken uit het kerngezin én zijn 

familie waartoe hij nog steeds behoort, schendt het recht op het gezins-en privéleven krachtens art. 8 

E.V.R.M.. 

De verzoeker kan immers diverse elementen inroepen die aantonen dat hij wel degelijk beroep mag 

doen op het artikel 8 E.V.R.M., de artikelen 7 en 33 van het Handvest betreffende de grondrechten van 

de Europese Unie. 

De verzoeker verklaart vooreerst dat hij (tot op heden) niet gescheiden is, maar dat hij en mevrouw K.H. 

apart wonen, omdat mevrouw H. hem (op heden) niet meer wilt. Ze zijn aldus feitelijk gescheiden, maar 

wel nog steeds officieel gehuwd. 

Uit dit gegeven kan DVZ niet met zekerheid besluiten dat ze geen gezinscel meer vormen en dat geen 

van beiden definitief de intentie uitspreken om hun banden te verbreken. 

Tevens heeft de verzoeker nog vier kinderen in België (!) die erkende vluchtelingen zijn en allen 

beschikken over een verblijfstitel. 

(zie het stuk 6) 

[…] 

Ook woont zijn kleindochter in België: 

[…] 

De nicht van de verzoeker verblijft ook in België: 

[…] 

Uit hetgeen hierboven is uiteengezet kan duidelijk worden afgeleid dat de persoonlijke situatie van de 

verzoeker aantoont dat de verzoeker weldegelijk een werkelijk gezinsleven en familiaal leven heeft in 

België waarbij de gezinsleden beschikken over een geldige verblijfstitel. 

Wanneer de machtiging overeenkomstig art 11 §2, eerste lid, 2° wordt beëindigd, zal de verzoeker 

worden gescheiden van zijn kinderen en worden zijn familiale banden doorbroken, wat niet de bedoeling 

kan zijn van de DVZ. 

Huidige beslissing is in strijd met de positieve verplichtingen die op Dienst Vreemdelingenzaken rust en 

vormt een inmenging in de uitoefening van het recht op gezins- en familielieven is in casu absoluut niet 

gerechtvaardigd. Het atikel 8 E.V.R.M. is dan ook geschonden. 
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Middel: beëindiging verblijfsrecht zonder land te verlaten 

Wanneer de verzoeker zijn machtiging tot verblijf beëindigd ziet, maar niet het bevel krijgt om het land te 

verlaten ontstaat een tegenstrijdigheid. Verzoeker zal aldus niet langer legaal in het land kunnen 

verblijven, maar wordt ook niet verzocht om het Rijk te verlaten of om terug te keren naar het land van 

herkomst. 

Deze verwarrende beslissing zorgt ervoor dat de verzoeker in de onzekerheid zal verkeren m.b.t. zijn 

verblijf en zijn bijhorende rechten en plichten die hij kan/moet uitoefenen in België. 

Het is aan de DVZ om de duidelijke en heldere beslissingen te nemen rekening houdend met het 

zorgvuldigheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel. 

DVZ heeft met deze bestreden beslissing deze beginselen met de voeten getreden, door een beslissing 

te nemen te nemen waarvan niet duidelijk is hoe verzoeker deze moet interpreteren. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft ten onrechte een verblijfsweigering genomen. 

Inderdaad. 

Hoewel de Dienst Vreemdelingenzaken zelf aangeeft dat de beslissing is genomen overeenkomstig het 

artikel 11 §2 van de Wet van 15 december 1980 wordt deze miskend doordat er onvoldoende wordt 

rekening gehouden met de medische en familiale toestand van de verzoeker. 

BESLUIT 

Verzoeker komt door de bestreden beslissing terecht in een grote onzekerheid omtrent zijn verblijf in 

België. 

Bij het onderzoek naar de specifieke omstandigheden dient de Dienst Vreemdelingenzaken het even-

redigheidsbeginsel indachtig te zijn als ook de zorgvuldigheidsverplichting en het redelijkheidsbeginsel. 

In casu is het duidelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen redelijke afweging heeft gemaakt. Er 

zijn zelfs bepaalde elementen niet betrokken in de bestreden beslissing. 

Er werd te weinig rekening gehouden met de medische situatie en het gezins- en familiaal leven. In casu 

zijn dergelijke humanitaire redenen zonder enige twijfel aanwezig. 

Schendingen van de artikelen 8 E.V.R.M en 3 E.V.R.M. zijn aldus nakend. […]” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 en artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen 

of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde 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 

21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing is voorzien van een feitelijke 

en juridische motivering. Zo wordt, onder verwijzing naar artikel 11, §2, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet, aangegeven dat verzoeker niet langer een werkelijk huwelijks- of gezinsleven 

onderhoudt met de vreemdeling die hij heeft vervoegd. Hierbij wordt concreet aangegeven dat uit een 

proces-verbaal van 24 december 2019 en een nazicht van het rijksregister blijkt dat verzoeker niet 

langer officieel samenwoont met de referentiepersoon. Er wordt verwezen naar een brief van 27 april 

2020, uitgaande van verweerder, waarbij verzoeker wordt verzocht zijn situatie toe te lichten. Er wordt 

ingegaan op de stukken die verzoeker naar aanleiding hiervan heeft overgemaakt. Er wordt aangegeven 

wat er blijkt uit een verslag van een OCMW aangaande de situatie van betrokkenen. Verder wordt 

gemotiveerd dat verzoeker niet voldoet aan de voorziene uitzonderingsgronden. Ten slotte wordt 

gemotiveerd omtrent de elementen, vervat in artikel 11, §2, vijfde lid van de Vreemdelingenwet. Uit een 

lezing van verzoekschrift blijkt dat verzoeker kennis heeft van de motieven van de bestreden beslissing 

en dat hij ze inhoudelijke bekritiseert. Hieruit blijkt dat aan de voornaamste doelstelling van de formele 

motiveringsplicht is voldaan. Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. De 

inhoudelijke kritiek die verzoeker op de motieven uit, wordt beoordeeld vanuit het oogpunt van de 

materiële motiveringsplicht.  

 

2.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 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. 
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Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

 

Het evenredigheidsbeginsel wordt geschonden wanneer de door de overheid gemaakte keuze een 

kennelijke wanverhouding tussen het algemeen belang en het particuliere belang tot gevolg heeft (M. 

BOES, “Het redelijkheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk 

bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 184). 

 

2.4. De bestreden beslissing maakt toepassing van artikel 11, §2 van de Vreemdelingenwet, dat luidt als 

volgt: 

 

“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 : 

1[…]; 

2° de vreemdeling en de vreemdeling die vervoegd werd, onderhouden niet of niet meer een werkelijk 

huwelijks- of gezinsleven; 

3° […]; 

4° […]. 

 

De op het punt 1°, 2° of 3° gebaseerde beslissing mag enkel getroffen worden gedurende de eerste vijf 

jaar na de afgifte van de verblijfstitel of, in de gevallen bedoeld in artikel 12bis, §§ 3 of 4, na de afgifte 

van het document dat bewijst dat de aanvraag werd ingediend. 

 

De minister of diens gemachtigde kan met het oog op een verlenging of vernieuwing van de verblijfstitel, 

controles verrichten of laten verrichten om na te gaan of de vreemdeling voldoet aan de voorwaarden 

van artikel 10. Hij kan op elk moment specifieke controles verrichten of laten verrichten in geval dat er 

gegronde vermoedens zijn van fraude of dat het huwelijk, het partnerschap of de adoptie tot stand is 

gekomen om voor de betrokken persoon toegang tot of verblijf in het Rijk te verkrijgen. 

 

De minister of zijn gemachtigde kan, op basis van het eerste lid, 1°, 2°, of 3° geen einde maken aan het 

verblijf van de vreemdeling die aantoont het slachtoffer te zijn geweest tijdens het huwelijk of het 

partnerschap van een feit als bedoeld in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405 van het 

Strafwetboek. In de andere gevallen houdt de minister of zijn gemachtigde in het bijzonder rekening met 

de situatie van personen die het slachtoffer zijn van geweld in de familie, die niet langer een gezinscel 

vormen met de persoon die zij vervoegden en die bescherming nodig hebben. In deze gevallen brengt 

hij de betrokken persoon op de hoogte van zijn beslissing om geen einde te stellen aan zijn verblijf, op 

basis van het eerste lid, 1°, 2° of 3°. 

 

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

 

Indien de beslissing genomen wordt op basis van het eerste lid, 2° of 4°, van artikel 74/20 of van artikel 

74/21, kunnen de kosten van repatriëring verhaald worden op de vreemdeling of de persoon die hij 

vervoegd heeft”. 

 

2.5. In casu oordeelde verweerder dat er niet langer sprake is van een werkelijk huwelijks- en gezins-

leven, waarbij hij zich enerzijds baseert op de gegevens van een proces-verbaal en het rijksregister, 

waaruit blijkt dat verzoeker en zijn echtgenote niet langer op hetzelfde adres wonen en hij zich 

anderzijds baseert op verklaringen van verzoeker en zijn echtgenote, zoals weergegeven in een verslag 

van het OCMW Kuurne van 5 mei 2020, waaruit blijkt dat zij geen gezinscel meer vormen.  

 

2.6. Verzoeker betwist als dusdanig niet dat hij thans niet langer een werkelijk huwelijks- of gezinsleven 

onderhoudt met zijn echtgenote. Zo erkent verzoeker dat zij feitelijk gescheiden leven en dat zijn 

echtgenote “hem (op heden) niet meer wilt”. Verzoeker benadrukt dat zij officieel nog gehuwd zijn, zodat 

er geen sprake is van een uitgesproken intentie om de banden te verbreken en verweerder aldus niet 

met zekerheid kon besluiten dat zij geen gezinscel meer vormen. Uit de bewoordingen van artikel 11, 
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§2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet kan evenwel niet worden afgeleid dat verweerder verzoe-

kers verblijfsrecht enkel zou mogen intrekken, indien het huwelijk is ontbonden door een echtscheiding. 

Het volstaat dat verweerder heeft vastgesteld dat verzoeker niet langer een werkelijk huwelijksleven 

onderhoudt met de referentiepersoon, quod in casu. Dat verzoeker en zijn echtgenote (nog) niet uit de 

echt zijn gescheiden, wijst er op zich niet op dat er nog sprake is van een werkelijk gezins- en 

familieleven. Indien verzoeker en zijn echtgenote alsnog zouden besluiten om opnieuw een relatie te 

onderhouden, staat het verzoeker vrij een nieuwe aanvraag gezinshereniging te initiëren.  

 

2.7. Wat betreft de uitzonderingsgronden, voorzien in artikel 11, §2, tweede en vierde lid van de 

Vreemdelingenwet, gaat verzoeker niet in op de motieven die hierover figureren in de bestreden 

beslissing. Deze motieven blijven derhalve overeind. Verzoeker citeert, onder het kopje “middel: 

kerngezin en de familiale banden”, weliswaar een passage van de bestreden beslissing – “betrokkene 

voldoet evenmin aan de uitzonderingsgrond zoals voorzien in het vierde lid van art 11, §2. Nergens uit 

het dossier blijkt daarvan sprake te zijn” – en betoogt dat hij hier onmogelijk akkoord mee kan gaan, 

doch dit kan bezwaarlijk volstaan om deze vaststelling onderuit te halen. Artikel 11, §2, vierde lid van de 

Vreemdelingenwet viseert een situatie van huiselijk geweld. Nergens in zijn verzoekschrift houdt 

verzoeker voor dat hiervan sprake zou zijn.  

 

2.8. Wat betreft artikel 11, §2, vijfde lid van de Vreemdelingenwet – dat verweerder verplicht rekening te 

houden met de aard en hechtheid van de gezinsband van de betrokken persoon, met de duur van het 

verblijf in het Rijk, alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met het 

land van herkomst – werd verzoeker bij brief van verweerder van 27 april 2020 uitgenodigd om in het 

kader van dit onderzoek “alle documenten aan te brengen die u hiervoor nodig acht”. Verzoeker heeft 

naar aanleiding van deze brief volgens een e-mailbericht van de gemeente Kuurne van 4 juni 2020 aan 

de Dienst Vreemdelingenzaken de volgende documenten tijdig overgemaakt: “een medisch attest”  “zijn 

geboorteakte waaruit blijkt dat hij geboren is in een gebied waar het momenteel niet veilig is” en een 

“mail van de maatschappelijk werkster die hem begeleidt met de weergave van een gesprek met hen 

beiden apart”. De betrokken stukken werden bij voormeld e-mailbericht gevoegd. Uit een lezing van de 

bestreden beslissing blijkt evenwel dat verweerder deze bewijsstukken heeft besproken, evenals een 

afweging heeft gemaakt van verzoekers individuele situatie. Verzoekers gezinsleven, in het licht van 

artikel 8 van het EVRM, werd hierbij betrokken. Zo kan worden gelezen:  

 

“Wat betreft de aard en de gehechtheid van de gezinsband hebben we hierboven reeds de band met 

mevrouw H.K. besproken. 

Uit het dossier blijkt dat betrokkene een zoon heeft die legaal in het land verblijft: M.S.M., °16.01.2002. 

Het feit dat betrokkene een kind heeft dat legaal verblijft in België geeft hem echter niet automatisch 

recht op verblijf. Bovendien Is M.S.M. meerderjarig en blijkt nergens uit het dossier dat hij mantelzorg 

behoeft van betrokkene. Indien zij dit wensen, kunnen zij contact onderhouden met elkaar via de 

moderne communicatiemiddelen. 

In het dossier vinden we hier en daar verwijzingen naar het feit dat betrokkene meerdere kinderen zou 

hebben die in België verblijven. Betrokkene zelf verwijst niet naar hen, ook al werd hij uitgenodigd om 

zijn banden met België aan te tonen. Hieruit concluderen we dat betrokkene geen banden heeft die een 

beëindiging van zijn machtiging tot verblijf in de weg staan. 

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 vijfjaar wordt niet als onoverkomelijk lang beschouwd waardoor betrokkene geen aansluiting meer 

zou kunnen vinden of geen voeling meer zou kunnen hebben met het land waarvan hij de nationaliteit 

draagt. 

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

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

dossier. Betrokkene heeft niets ter staving daarvan voorgelegd. Opnieuw hier dezelfde opmerking, 

gezien de respectievelijk korte duur van verblijf in België is het niet aannemelijk dat betrokkene geen 

familiale, culturele of sociale banden meer zou hebben met het land van herkomst. Indien betrokkene dit 

wenste in te roepen, had hij dit op actieve wijze moeten toelichten/aantonen. 

Betrokkene legt een medisch attest voor en een geboorteakte die moet bewijzen dat betrokkene 

verbleef in een risicobied. zijn. Geen van beide zaken staan een beëindiging van de machtiging tot 

verblijf op basis van gezinsherenging in de weg. 

Indien betrokkene op basis van zijn medische toestand in België wenst te blijven dan dient hij de 

wettelijk daartoe voorziene procedure te volgen. Een zelfde redenering geldt voor zijn bewering dat hij 

geboren is en verbleef in risicogebied. Indien betrokkene wenst in België te verblijven op basis van die 

grond dan dient hij de wettelijk daartoe voorziene procedure te volgen.” 
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2.9. De Raad merkt vooreerst op dat, waar verzoeker zich baseert op artikel 74/13 van de Vreemde-

lingenwet, en voorhoudt dat verweerder aldus rekening diende te houden met zijn gezinsleven en 

gezondheidstoestand, deze wetsbepaling betrekking heeft op verwijderingsmaatregelen, wat de 

bestreden beslissing niet is. Verzoeker kan zich dan ook niet dienstig beroepen op voormelde 

wetsbepaling. Dit onderdeel van het middel is onontvankelijk. 

 

2.10. Verzoeker benadrukt zijn medische situatie, waarmee verweerder volgens hem onvoldoende reke-

ning heeft gehouden. De Raad merkt vooreerst op dat artikel 11, §2, vijfde lid van de Vreemdelingenwet 

niet voorziet dat verweerder rekening dient te houden met de gezondheidstoestand van verzoeker. 

Voormelde wetsbepaling verwijst enkel naar “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”. Verweerder stelt in de 

bestreden beslissing dan ook terecht dat deze medische situatie een beëindiging van het recht op 

verblijf “op basis van gezinshereniging” niet verhindert. Zoals in de bestreden beslissing wordt 

aangegeven, kan verzoeker de wettelijk voorziene procedure – d.i. de procedure conform artikel 9ter 

van de Vreemdelingewet – volgen indien hij alhier wenst te verblijven op basis van zijn medische 

toestand. Dan wordt een mechanisme in werking gesteld waarbij verweerder een beroep moet doen op 

een arts-adviseur of ambtenaar-geneesheer die de medische situatie van verzoeker kan inschatten. De 

overtuiging van verzoeker dat verweerder met zijn overwegingen in de bestreden beslissing over het 

door hem aangebracht medisch attest het zorgvuldigheidsbeginsel schendt en hiermee kort door de 

bocht gaat, kan  – gelet op de bewoordingen van artikel 11, §2, vijfde lid van de Vreemdelingenwet – 

niet worden gevolgd. Verzoeker stelt dat verweerders onderzoeksverplichting verder reikt dan de 

procedure voorzien in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, doch dit vindt geen steun in artikel 11, §2, 

vijfde lid van de Vreemdelingenwet. Waar verzoeker zijn medische toestand concretiseert – waarbij 

dient te worden opgemerkt dat verzoeker verwijst naar medische stukken (voorschriften), die hij slechts 

voor het eerst bij zijn verzoekschrift voegt waardoor verweerder niet kan verweten worden hiermee geen 

rekening te hebben gehouden – doet dit geen afbreuk aan de terechte overwegingen in de bestreden 

beslissing over het medisch attest dat hij heeft overgelegd. Waar verzoeker zich de vraag stelt of hij in 

Afghanistan kwalitatieve medische zorgen zal kunnen verkrijgen en betoogt dat artikel 3 van het EVRM 

dreigt te worden geschonden bij een terugkeer naar Afghanistan, wijst de Raad er opnieuw op dat de 

bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel omvat. De bestreden beslissing strekt er dan ook niet 

toe dat verzoeker moet terugkeren naar Afghanistan. Verzoekers medische toestand kan worden onder-

zocht, hetzij in het kader van een aanvraag om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, hetzij bij een bevel om het grondgebied te verlaten waarbij artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet verweerder noopt om rekening te houden met de gezondheidstoestand van de 

vreemdeling.  

 

2.11. Waar verzoeker betoogt dat zijn familieleden allen werden erkend als vluchteling, dit omwille van 

hun Afghaanse nationaliteit gekoppeld aan het gegeven dat zij in Iran geen menswaardig leven konden 

leiden, gaat hij niet in op het motief in de bestreden beslissing dat hij gebruik kan maken van de daartoe 

wettelijke voorziene procedure – d.i. een verzoek om internationale bescherming – indien hij alhier 

wenst te verblijven op grond van zijn geboorte/verblijf in een risicogebied. Dit motief blijft derhalve 

overeind. Opnieuw benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing alleszins geen verwijderingsmaat-

regel omvat, zodat ze geen terugkeer naar Afghanistan inhoudt.  

 

2.12. Wat betreft verzoekers “kerngezin en de familiale banden”, werd in de bestreden beslissing 

gesteld dat verzoeker niet langer een werkelijk huwelijksleven onderhoudt met de referentiepersoon. 

Verzoeker toont niet aan dat hij op het ogenblik van het treffen van de bestreden beslissing wel degelijk 

een gezinscel vormde met zijn echtgenote (cf. supra). Wat betreft zijn meerderjarige zoon, die alhier 

legaal verblijft, werd in de bestreden beslissing aangegeven dat deze omstandigheid verzoeker niet 

automatisch recht op verblijf geeft. Eveneens werd gesteld dat nergens uit het dossier blijkt dat 

verzoekers zoon, die zoals gezegd meerderjarig is, mantelzorg behoeft van verzoeker. Verweerder 

oordeelt dat verzoeker en zijn meerderjarige zoon contact kunnen onderhouden via moderne 

communicatiemiddelen indien ze dit wensen. Door louter de aanwezigheid van zijn meerderjarige zoon 

op het Belgische grondgebied te benadrukken, weerlegt verzoeker de motieven in de bestreden 

beslissing daarover niet. De Raad wijst er in dit verband nog op dat er, in het kader van artikel 8 van het 

EVRM, voor meerderjarige familieleden zoals in casu, tussen verzoeker en zijn meerderjarige zoon, 

bijkomende afhankelijkheidsfactoren vereist zijn, opdat er sprake is van een door dit verdragsartikel 

beschermd gezinsleven. Een loutere samenwoning is in deze niet voldoende (cf. EHRM 13 februari 

2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). Verzoeker toont niet aan 
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dat er sprake is van dergelijke afhankelijkheidsbanden, noch dat in zijn geval en dat van zijn 

meerderjarige zoon op andersluidende wijze zou dienen te worden geoordeeld. Wat betreft zijn drie 

andere kinderen, wijst de Raad erop dat verzoeker in gebreke is gebleven hiervan stukken over te 

maken naar aanleiding van de brief van 27 april 2020 van verweerder. Verweerder, die aangeeft dat er 

in verzoekers dossier hier en daar verwijzingen zijn terug te vinden naar meerdere kinderen in België, 

stelt dan ook terecht dat verzoeker zelf niet naar hen verwijst, zodat niet blijkt dat hij met hen banden 

heeft die een beëindiging van het verblijfsrecht in de weg zouden staan. Verzoeker kan niet thans voor 

het eerst bij zijn verzoekschrift stukken voegen aangaande zijn overige, alhier legaal verblijvende, 

kinderen. Alleszins benadrukt de Raad dat ook verzoekers twee andere kinderen, M.F en M., M.H. – van 

het vierde kind, A.R.M., wordt slechts een naam gegeven, zonder enig verder identiteitsgegeven of -

stukken – reeds meerderjarig zijn, zodat er sprake dient te zijn van bijzondere afhankelijkheidsbanden. 

Verzoeker, die enkel de verblijfstitels van drie van zijn vier kinderen overmaakt, toont niet aan dat 

hiervan sprake zou zijn. Verder toont verzoeker ook niet aan waarom hij het contact met zijn andere 

meerderjarige kinderen niet zou kunnen verderzetten via moderne communicatiemiddelen. Wat betreft 

zijn kleindochter en nicht, heeft verzoeker evenmin enige stukken overgemaakt naar aanleiding van de 

brief van verweerder van 27 april 2020, zodat deze laatste niet kan worden verweten hiermee geen 

rekening te hebben gehouden. Ook wat deze familieleden betreft, kan verzoeker aldus niet voor het 

eerst stukken voegen bij zijn verzoekschrift. Alleszins toont verzoeker ook, wat deze ruimere familie-

leden betreft, het bestaan niet aan van afhankelijkheidsbanden waaruit kan worden afgeleid dat deze 

familiale banden zouden ressorteren onder artikel 8 van het EVRM. Evenmin toont verzoeker aan dat hij 

het contact met zijn nicht en kleindochter niet zou kunnen verderzetten via moderne communicatie-

middelen. In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt kan aldus niet duidelijk worden afgeleid dat hij 

alhier een werkelijk gezins- en familiaal leven heeft. Hij kan dan ook niet dienstig opwerpen dat hij zou 

worden weggetrokken uit “het kerngezin én zijn familie waartoe hij nog steeds behoort”. Louter 

volledigheidshalve herhaalt de Raad nogmaals dat de bestreden beslissing geen verwijderingsbeslissing 

omvat, zodat een scheiding tussen verzoeker en zijn familieleden alleszins niet aan de orde is. Een 

schending van artikel 8 van het EVRM of van de artikelen 7 en 33 van het Handvest blijkt niet.  

 

2.13. De bestreden beslissing stelt voorts, “In hoeverre een gebrek aan familiale, culturele of sociale 

banden met het land van herkomst, betrokkene in de weg zou staan terug te keren naar het land van 

herkomst, blijkt evenmin uit het dossier. Betrokkene heeft niets ter staving daarvan voorgelegd. 

Opnieuw hier dezelfde opmerking, gezien de respectievelijk korte duur van verblijf in België is het niet 

aannemelijk dat betrokkene geen familiale, culturele of sociale banden meer zou hebben met het land 

van herkomst. Indien betrokkene dit wenste in te roepen, had hij dit op actieve wijze moeten 

toelichten/aantonen.” Verzoeker brengt hiertegen niets in zodat deze overwegingen overeind blijven.  

 

2.14. Waar verzoeker bij brief van 24 september 2020 een aanvullende nota met bijlagen verstuurt naar 

de Raad, wijst de Raad erop dat een dergelijke nota niet is voorzien in de annulatieprocedure. 

Verzoeker wenst hiermee nieuwe stukken – met name verblijfstitels van zijn “ex-partner” en van zijn 

kinderen alsook het bewijs van identiteit van zijn kleindochter en attesten van gezinssamenstelling – 

over te maken en zijn medische situatie te verduidelijken door een “medisch attest” over te maken, doch 

de Raad dient zich voor de beoordeling van de wettigheid van de bestreden beslissing te plaatsen op 

het ogenblik van het tot stand komen van deze beslissing. Verzoeker kan zich niet op deze nieuwe 

stukken baseren om de onwettigheid van de bestreden beslissing aan te tonen. Louter volledigheids-

halve wijst de Raad er nog op dat alleszins niet kan worden ingezien op welke wijze de neergelegde 

stukken het bestaan van een gezinsleven in België in de zin van artikel 8 EVRM zouden aantonen. Uit 

deze attesten blijkt zelfs niet dat verzoeker bij één van de betrokken familieleden zou verblijven. Het 

“medisch attest” dat werd gevoegd betreft een afdruk in het Engels van https://apps.cozo.be/secure 

portal zonder bijkomende uitleg. Alleszins, waar het volgens verzoeker moet aantonen dat hij medicatie 

moet nemen voor zijn arteriële hypertensie en diabetes staat het hem vrij een aanvraag om verblijfs-

machtiging op grond van artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet in te dienen.  

 

2.15. De Raad ziet verder niet in waarom er sprake zou zijn van een “tegenstrijdigheid” omdat verzoeker 

zijn machtiging tot verblijf beëindigd ziet, maar niet het bevel krijgt om het grondgebied te verlaten. 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij hierdoor in een situatie van onzekerheid zal verkeren. De 

Raad ziet ook niet in welk nadeel verzoeker hiervan ondervindt. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat 

de wetgever ten aanzien van een intrekking van verblijf op grond van artikel 11, §2 van de 

Vreemdelingenwet heeft voorzien in een van rechtswege schorsend beroep, waarbij geen 

verwijderingsmaatregel mag worden getroffen wegens feiten die aanleiding hebben gegeven tot de 

beslissing waartegen dat beroep is ingediend (artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet, cf. RvS 11 mei 

https://apps.cozo.be/secure%20portal
https://apps.cozo.be/secure%20portal
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2017, nr. 238.170). Volledigheidshalve wijst de Raad er nog op dat niets verzoeker verhindert om 

vrijwillig het grondgebied te verlaten.  

 

2.16. Gelet op bovenstaande, heeft verzoeker niet aangetoond dat verweerder bij de intrekking van zijn 

verblijf op onzorgvuldige, onevenredige of kennelijk onredelijke wijze heeft gehandeld. Evenmin toont hij 

aan dat verweerder artikel 11, §2 van de Vreemdelingenwet zou hebben miskend.  

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

3. Gelet op wat voorafgaat, past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker. 

 

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 zeventien juni tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN      M. EKKA 


