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 nr. 116 140 van 19 december 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense respectievelijk Azerbeidzjaanse nationaliteit 

te zijn, op 5 juni 2013 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, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 23 mei 2013 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 

13septies). 

 

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 6 juni 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 oktober 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. VAN MAELE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat E. IMPENS, 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. Verzoekers moeder dient – vergezeld van verzoeker zelf en zijn broer, beiden op dat ogenblik nog 

minderjarig – op 14 juni 2000 een asielaanvraag in. Zij geeft hierbij valse namen op, alsook een valse 

nationaliteit.  

 

1.2. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken neemt op 21 februari 2001 de beslissing 

tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoekers moeder stelt tegen deze 

beslissing een dringend beroep in bij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 
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1.3. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen neemt op 3 augustus 2001 de 

bevestigende beslissing van weigering van verblijf. Verzoekers moeder stelt tegen deze beslissing een 

beroep in bij de Raad van State. 

 

1.4. Verzoekers moeder dient, namens haarzelf en haar kinderen, bij schrijven gedateerd op 6 

november 2001 een aanvraag in om machtiging tot verblijf in het Rijk in toepassing van toenmalig artikel 

9, derde lid 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). 

 

1.5. Bij arrest van 15 juli 2002 verwerpt de Raad van State het beroep ingesteld tegen de beslissing van 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 3 augustus 2001. 

 

1.6. Verzoeker, die intussen meerderjarig is geworden, en zijn gezin worden op 24 september 2009 

gemachtigd tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk.  

 

1.7. Verzoekers moeder biedt zich begin 2011 aan bij de administratieve diensten van de stad Oostende 

waarbij zij een Armeens nationaal paspoort uitgereikt op 16 december 1996 op haar ware naam 

voorlegt. In de nasleep hierbij blijkt ook de werkelijke identiteit en nationaliteit van verzoeker. 

 

1.8. Op 15 januari 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) de 

beslissing waarbij een einde wordt gesteld aan de verblijfsmachtiging van onbeperkte duur. Verzoeker 

stelde tegen deze beslissing een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging en een beroep tot 

nietigverklaring in. 

 

1.9. De gemachtigde van de staatssecretaris neemt op 23 mei 2013 de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering. 

Deze beslissing, die verzoeker op dezelfde dag ter kennis wordt gebracht, is de in casu bestreden 

beslissing.  

 

1.10. Op 4 juni 2013 vraagt verzoeker bij uiterst dringende noodzakelijkheid als voorlopige maatregel de 

prioritaire behandeling van zijn bij de Raad hangende schorsingsverzoek gericht tegen de beslissing van 

de gemachtigde van de staatssecretaris van 15 januari 2013 waarbij een einde werd gesteld aan de 

onbeperkte verblijfsmachtiging. Bij arrest met nummer 104 557 van 6 juni 2013 wordt de schorsing 

bevolen van deze beslissing. Bij arrest met nummer 115 799 van 17 december 2013 gaat de Raad over 

tot de nietigverklaring van deze beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Ambtshalve dient de Raad te duiden dat, overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, tegen een maatregel van vrijheidsberoving die werd genomen met toepassing van 

artikel 7 van dezelfde wet een beroep kan ingesteld worden bij de raadkamer van de correctionele 

rechtbank van de verblijfplaats of de plaats van aantreffen van de vreemdeling. Artikel 72, tweede lid 

van de Vreemdelingenwet bepaalt voorts expliciet dat het aan de raadkamer van de correctionele 

rechtbank toekomt te onderzoeken of de vrijheidsberovende maatregel in overeenstemming is met de 

wet. De Raad heeft derhalve, nu de wetgever deze bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander 

rechtscollege heeft toevertrouwd, geen rechtsmacht om te onderzoeken of de beslissing tot vasthouding 

met het oog op verwijdering in overeenstemming is met de wet. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in een eerste middel onder meer de schending aan van artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht. Hij betoogt dat hij niet onder de toepassing 

van artikel 7 van de Vreemdelingenwet valt, gezien zijn verblijfsmachtiging van onbeperkte duur 

onterecht werd beëindigd.  

 

Er kan/moet toepassing worden gemaakt van artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet in de situatie 

van een vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie 

maanden in het Rijk of om er zich te vestigen en bepaalde toepassingsgevallen zich voordoen.  
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Bij arrest met nummer 115 799 van 17 december 2013 heeft de Raad de beslissing van de gemachtigde 

van de staatssecretaris van 15 februari 2013 waarbij een einde werd gesteld aan de verblijfsmachtiging 

van onbeperkte duur van verzoeker vernietigd. Dit overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 

39/82, § 5 van de Vreemdelingenwet waarbij de Raad, volgens een versnelde rechtspleging vastgesteld 

door de Koning, de akte nietig kan verklaren waarvan de schorsing gevorderd wordt, indien de 

tegenpartij binnen acht dagen te rekenen van de kennisgeving van de uitspraak waarbij de schorsing 

bevolen wordt, geen verzoek tot voortzetting van de rechtspleging heeft ingediend. 

 

Deze nietigverklaring heeft tot gevolg dat de beslissing waarbij de verblijfsmachtiging van onbeperkte 

duur werd beëindigd, is verdwenen uit het rechtsverkeer en wordt geacht nooit te hebben bestaan. Dit 

heeft tot gevolg dat dient te worden aangenomen dat verzoeker op het ogenblik van het nemen van de 

in casu bestreden beslissing nog steeds gemachtigd was tot een verblijf van onbeperkte duur en zich 

geenszins bevond in de situatie voorzien in artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet waarin hij 

noch gemachtigd noch toegelaten was tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk of om er 

zich te vestigen. 

 

De aangevoerde schending van artikel 7 van de Vreemdelingenwet dient te worden aangenomen.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

 

Overeenkomstig artikel 74/11, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet gaat een inreisverbod verder 

steeds gepaard met een bevel om het grondgebied te verlaten. Gezien vaststaat dat in casu geen 

rechtsgeldige verwijderingsbeslissing voorligt, kan – gelet op artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet – 

evenmin een geldig inreisverbod worden opgelegd.  

 

Gelet op hetgeen voorafgaat, is er grond tot nietigverklaring van de bestreden beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten gepaard gaande met een inreisverbod. Een onderzoek van de 

overige middelen dringt zich niet langer op.  

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. 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 behandeld. 

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verweerder. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1. 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 23 mei 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met inreisverbod wordt vernietigd. 

 

Artikel 2. 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3. 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien december tweeduizend dertien 

door: 
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mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT I. CORNELIS 


