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 nr. 203 691 van 9 mei 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. ROBINET 

Kapellstraße 26 

4720 KELMIS 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Bosnische nationaliteit te zijn, op 24 maart 2016 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 en Administratieve Vereenvoudiging 

van 9 februari 2016 waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt. 

 

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 16 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 april 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. WEISGERBER, die loco advocaat C. ROBINET verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaten D. MATRAY en A. 

HENKES verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 14 januari 2016 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter 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). 

 

1.2 Op 9 februari 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij deze aanvraag 
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onontvankelijk verklaard wordt. Dit is de bestreden beslissing, die op 12 maart 2016 aan de 

verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(...) Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die per aangetekend schrijven van 

14.01.2016 bij onze diensten werd ingediend door : 

 

P(...), M(...) R.R.Nr: (...) 

Geboren te (...) op (...) 

Nationaliteit: Bosnië en Herzegovina 

Adres: (...) 

 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is.  

 

Reden:  

 

Artikel 9ter §3 – 2° van de wet van 15 december 1980 zoals vervangen door Art 187 van de wet van 29 

december 2010 houdende diverse bepalingen; betrokkene toont in de aanvraag zijn identiteit niet aan 

op de wijze bepaald in § 2, of de aanvraag bevat het bewijs voorzien in § 2, derde lid, niet.  

 

Betrokkene legt bij zijn aanvraag een studentenkaart voor. Dit bewijselement kan zijn identiteit niet 

aantonen zoals voorzien in art 9ter, §2, 1e lid gezien dit bewijselement niet voldoet aan de voorwaarde 

voorzien in 9ter, §2, 1e lid, 2°namelijk dat dit stuk niet is uitgereikt door de bevoegde overheid 

overeenkomstig de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht of de 

internationale overeenkomsten betreffende dezelfde materie. Betrokkene roept evenmin in vrijgesteld te 

zijn van de verplichtingen zijn identiteit aan te tonen (art.9ter, §2, 3e lid).  

 

Bovendien dienen alle ontvankelijkheidsvoorwaarden dienen te zijn op het ogenblik van de indiening van 

de initiële aanvraag (Arrest 214.351 RvS dd. 30.06.2011). Derhalve is de aanvraag onontvankelijk.  

 

Het staat betrokkene vrij eventuele medische elementen te doen gelden in het kader van een vraag tot 

verlenging van de termijn van zijn bevel om het grondgebied te verlaten. Deze vraag zal moeten 

gestaafd zijn met een recent medisch getuigschrift betreffende de ingeroepen elementen, getuigschrift 

dat zich duidelijk uitspreekt omtrent een eventuele onmogelijkheid tot reizen en de geschatte duur van 

deze onmogelijkheid. Deze vraag, die in se de verblijfssituatie van betrokkene niet wijzigt, zal het 

voorwerp uitmaken van een onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken (Bureau Clandestienen – 

fax: 02 274 66 11).” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

ingegaan worden op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen 

van de verzoekende partij. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een eerste middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan van artikel 41, § 1 

van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (hierna: de taalwet 

bestuurszaken). 

 

Zij zet in haar verzoekschrift in dit verband het volgende uiteen: 

 

“Gemäß Art. 41 § 1 der koordinierten Gesetze über den Sprachgebrauch in 

Verwaltungsangelegenheiten bedienen sich Zentrale Dienststellen in ihren Beziehungen mit 

Privatpersonen derjenigen der drei Sprachen, die diese Privatpersonen benutzt haben. 

 

(…) 
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Der Belgische Staat, der Staatssekretär für Asyl und Migration und das Ausländeramt sind eine zentrale 

Dienststelle im Sinne der Artikel 39 ff. der koordinierten Gesetze über den Sprachgebrauch in 

Verwaltungsangelegenheiten.  

 

Unter Privatpersonen versteht man die in Belgien verbleibenden Belgier sowie Ausländer (Personen die 

einen Antrag auf Gewährung eines auf Aufenthaltsrecht aufgrund von Artikel 9ter des Gesetzes vom 15. 

Dezember 1980 inbegriffen): 

 

„Algemeen wordt aangenomen dat onder “particulieren” in de zin van hogervermelde bepaling, de in 

België verblijvende Belgen en vreemdelingen en de in het buitenland verblijvende Belgen dienen te 

worden verstaan (R. RENARD, Talen in bestuurszaken, in de bedrijven en in de sociale betrekkingen, 

Gent, E. Story-Scientia, 1983, nr. 225). 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers in punt 1.1. bedoelde aanvraag om verblijfsmachtiging 

om medische redenen in het Nederlands was opgesteld. Conform het gestelde in artikel 41 van de 

Taalwet Bestuurszaken diende de bestreden beslissing dan ook in het Nederlands opgesteld te worden, 

wat in casu het geval is.“ (RAS, Entscheid Nr. 82 642 vom 7. Juni 2012). 

 

Der Antragsteller hat sich in deutscher Sprache an das Ausländeramt gewandt: Der Antrag wurde in 

deutscher Sprache eingereicht und es wurde klar angegeben, dass „er für die vorliegende Prozedur die 

deutsche Sprache wählt“, da er in Bezug auf seine Sprachwahl nicht mehr durch Artikel 51/4 des 

Gesetzes vom 15. Dezember 1980 gebunden sei. 

 

(…) 

 

Bezüglich der Begründung der Entscheidung (instrumentum) wird auf eine Anlage verwiesen. Diese 

wurde ausschließlich in niederländischer Sprache verfasst. 

 

Selbst wenn der Adressat der strittigen Entscheidung der Bürgermeister der Stadt Eupen zu sein 

scheint, handelt es dieser Entscheidung um ein Dokument, welches eine Entscheidung an die 

Privatperson M(…) P(…) enthält, welcher eine deutsche Sprachwahl getätigt hat. 

 

In der Tat handelt es sich um die Antwort auf den Antrag auf Gewährung eines Aufenthaltsrecht 

aufgrund von Art. 9ter des Gesetzes vom 15. Dezember 1980, welcher durch Herrn P(…) eingereicht 

wurde. Es handelt sich um die (mangelhafte) Erklärung, weshalb die Studentenkarte nicht ausreicht, um 

seine Identität nachzuweisen.  

 

Die Tatsache, dass die Entscheidung über den Bürgermeister übermittelt wird und zunächst an diesen 

adressiert wird, tut dieser Feststellung keinen Abbruch.  

 

Die Artikel 41 § 1 und Art. 42 der koordinierten Gesetze über den Sprachgebrauch in 

Verwaltungsangelegenheiten wurden missachtet, insofern die Entscheidung an Herrn P(…) nicht in 

deutscher Sprache erstellt wurden. 

 

(…) 

 

Die Sprachgesetzgebung ist öffentlicher Ordnung (RAS, Entscheid Nr. 154 694 vom 19. November 

2015). 

 

Die Entscheidung hätte gemäß der oben erwähnten Bestimmungen demnach in jedem Fall vollständig 

in deutscher Sprache verfasst werden müssen.  

 

Sie muss daher ausgesetzt und annulliert werden.” 

 

3.2 De verwerende partij antwoordt in haar nota met opmerkingen het volgende: 

 

“Quant à la question de l’emploi des langues, la partie défenderesse rappelle que l’article 41 des lois 

coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative précise ce qui suit : « Les services 

centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues, dont ces particuliers 

ont fait usage ».  
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En l’espèce, la partie défenderesse constate – à l’inverse de ce que prétend la partie requérante – que 

la partie requérante a demandé expressément lors de l’examen des demandes 9ter précédentes du 15 

décembre 2010 et du 16 avril 2013 l’utilisation de la langue néerlandaise. La langue de procédure 

choisie devant Votre Conseil avait d’ailleurs également été le néerlandais. De plus, sa demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la Loi, datée du 20 décembre 2012, est rédigée en 

langue française et la partie requérante déclare explicitement suivre des cours de français depuis deux 

ans.  

 

Dès lors, la partie défenderesse n’a pas porté atteinte à l’article 41 puisque la décision entreprise est 

rédigée en français et en néerlandais et que la partie requérante déclare parler les deux.  

 

La partie défenderesse ne peut s’empêcher de s’interroger quant à la pertinence de l’argumentation 

développée par la partie requérante en termes de recours. Un tel imbroglio est difficilement admissible.  

 

Il y a donc lieu de conclure, sur ce point, que la partie requérante a, de son propre fait, orienté la 

délivrance des actes attaqués vers un traitement en langue française/néerlandaise. Le préjudice dont 

elle entend se prévaloir à l’appui du présent recours trouve dès lors son origine dans son propre 

comportement. Cela ne peut raisonnablement être imputé à la partie défenderesse.” 

 

3.3 Artikel 41, § 1 van de taalwet bestuurszaken luidt als volgt: 

 

“De centrale diensten maken voor hun betrekkingen met de particulieren gebruik van die van de drie 

talen waarvan de betrokkenen zich hebben bediend.” 

 

In de eerste plaats stelt de Raad vast dat niet betwist wordt dat de gemachtigde een centrale dienst en 

de verzoekende partij een particulier in de zin van de taalwet bestuurszaken is. De Raad stelt 

vervolgens vast dat de relevante aanvraag van 14 januari 2016 om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet – aanvraag die als stuk bij de nota met opmerkingen werd 

gevoegd – werd opgesteld in het Duits. Bijgevolg voert de verzoekende partij terecht aan dat voor de 

concrete motieven van het antwoord op deze aanvraag – die zich in het onderdeel “annexe” van de 

bestreden beslissing bevinden – het Duits diende gebruikt te worden, en niet het Nederlands.  

 

In haar nota met opmerkingen betwist de verwerende partij op zich niet dat de hogervermelde aanvraag 

van 14 januari 2016 in het Duits werd opgesteld. Zij stelt zich echter de vraag bij de relevantie van het 

betoog van de verzoekende partij, aangezien deze zich in het verleden, in aanvragen op grond van 

voormeld artikel 9ter van 15 december 2010 en 16 april 2013, in het Nederlands heeft uitgedrukt en 

heeft aangegeven deze taal te spreken. De Raad wijst er echter op dat de taalwet bestuurszaken van 

openbare orde is en dat het bestuur deze strikt dient toe te passen. Artikel 58, eerste lid van de taalwet 

bestuurszaken bepaalt uitdrukkelijk dat alle administratieve handelingen en verordeningen, die naar 

vorm of naar inhoud, strijdig zijn met de bepalingen van de taalwet bestuurszaken, nietig zijn. Dat de 

verzoekende partij zich in het verleden van andere talen dan het Duits zou hebben bediend, doet geen 

afbreuk aan het niet-betwiste gegeven dat zij zich in de thans relevante aanvraag van het Duits heeft 

bediend en dat de gemachtigde deze aanvraag overeenkomstig artikel 41, § 1 van de taalwet 

bestuurszaken dan ook in het Duits diende te beantwoorden. Waar de verwerende partij ten slotte nog 

stelt dat de verzoekende partij het nadeel dat ze lijdt aan zichzelf te wijten heeft door zich naar een 

behandeling in het Nederlands (of Frans) te oriënteren, en dat dit niet aan de gemachtigde kan verweten 

worden, benadrukt de Raad nogmaals dat de verzoekende partij zich in de in casu relevante aanvraag 

ondubbelzinnig in het Duits heeft uitgedrukt. Het valt dan ook niet in te zien waarom het bestuur zich, in 

strijd met voormeld artikel 41, § 1, bij het nemen van de thans bestreden beslissing in het Nederlands 

mocht (blijven) uitdrukken, louter omdat de verzoekende partij zich in het verleden van deze taal zou 

hebben bediend. 

 

Een schending van artikel 41, § 1 van de taalwet bestuurszaken wordt aannemelijk gemaakt. 

 

3.4 Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van 

de bestreden beslissing. De overige aangevoerde schendingen in het kader van het eerste en van het 

tweede middel behoeven geen verder onderzoek. 
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4. 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. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 9 februari 2016 waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen mei tweeduizend achttien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 


