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 nr. 140 814 van 12 maart 2015 

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, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Montenegrijnse nationaliteit te zijn, op 2 juni 2014 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten van 6 mei 2014. 

 

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 6 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 februari 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. NEERINCKX, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 6 mei 2014 wordt aan de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13) gegeven.  

 

1.2. Dit is de bestreden beslissing  die luidt als volgt:  

 

“(…) Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

paspoort.  

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar (0) dagen 

verminderd omdat:  
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4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 16.01.2013, haar betekend op 21.01.2013.  (…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift als volgt:  

 

“(…) Accessorium sequitur principale 

Niettegenstaande het feit dat uit art. 7 Vreemdelingenwet een gebonden bevoegdheid kan worden 

afgeleid, dient vastgesteld dat de Staatssecretaris pas overgaat tot afgifte van het bevel na betekening 

van de beslissing m.b.t. de aanvraag om machtiging tot verblijf o.g.v. art. 9bis Vreemdelingenwet. 

Door aldus te handelen erkent zij dat de uitkomst van deze aanvraag bepalend kan zijn voor het al dan 

niet afleveren van het bevel om het grondgebied te verlaten. (zie in dezelfde zin RvV 138 413 dd. 

28.01.14) 

Een en ander blijkt uit het feit dat 

- De beslissingen op dezelfde datum tot stand komen; 

- Door eenzelfde attaché worden genomen; 

- Op eenzelfde dag worden betekend; 

Tegen de beslissingen van onontvankelijkheid werd eveneens een annulatieberoep ingediend. (zie 

bijlagen) 

Gelet op de uit te spreken nietigverklaring van de kwestieuze beslissingen, dienen ook de bestreden 

bijlagen 13 (dit zijn volgbeslissingen te worden vemietigd). (…)” 

 

2.2. In casu is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) evenwel van oordeel dat de 

beslissing tot onontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet en het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), niet van die aard zijn dat 

het aangewezen is dat ze samen worden behandeld om tegenspraak tussen rechterlijke beslissingen te 

voorkomen of ter voldoening van de eisen van de goede rechtsbedeling. 

 

De Raad wijst erop dat het louter indienen van een aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet, met het oog op het verkrijgen van een voorlopig verblijfsrecht, geen gevolgen heeft 

voor de verblijfsrechtelijke toestand van de betrokken aanvrager. Het indienen van dergelijke aanvraag 

die in wezen een gunstmaatregel uitmaakt, verleent de verzoekende partij geen enkele garantie op een 

toekomstig verblijfsrecht noch verhindert zij dat ten aanzien van de verzoekende partij maatregelen 

worden genomen die tot doel hebben de illegale verblijfstoestand te beëindigen. De beslissing waarbij 

de aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet onontvankelijk wordt bevonden, 

heeft evenmin implicaties op de verblijfsrechtelijke toestand van de verzoekende partij. Er wordt haar 

met dergelijke beslissing geen bestaand verblijfsrecht afgenomen noch wordt er een (zekere) kans op 

het verkrijgen van een verblijfsrecht ontnomen. Met de desbetreffende onontvankelijkheidsbeslissing 

wordt geen enkele uitspraak gedaan, zij het in positieve dan wel in negatieve zin, omtrent de toekenning 

van een verblijfsmachtiging aan de verzoekende partij. 

 

De eventuele vernietiging van de beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag om machtiging tot 

verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, heeft dan ook geen enkele implicatie op 

de verblijfsrechtelijke toestand van de verzoekende partij. Bijgevolg is er geen sprake van enige 

incidentie van de eventuele onwettigheid van het onontvankelijk verklaren van de verblijfsaanvraag op 

de wettigheid van het aan de verzoekende partij opgelegde bevel om het grondgebied te verlaten in 

toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet. 

 

Het opgelegde bevel is gestoeld op het feit dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder 

te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten en vindt zijn juridische grondslag in artikel 7, eerste lid, 1° 

van de vreemdelingenwet. Ook hier dient te worden opgemerkt dat de eventuele onwettigheid van het 

opgelegde bevel geen implicaties kan hebben op de wettigheid van de beslissing houdende de 

onontvankelijkheid van de verblijfsaanvraag op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Verzoekende partij kan aldus niet gevolgd worden in haar betoog dat de nietigverklaring van de 

beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

leidt tot de nietigverklaring van het onderhavig bestreden bevel om het grondgebied te verlaten.  
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Ten overvloede wijst de Raad er nog op dat het beroep van de verzoekende partij tegen de beslissing 

tot onontvankelijkheid van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet van 6 mei 2014 werd verworpen bij arrest nr. 140 812 van 12 maart 2015. 

 

2.3. In de nota met opmerkingen wordt er voorts op gewezen dat het beroep onontvankelijk is bij gebrek 

aan uiteenzetting van enig middel. 

 

2.4. Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe 

van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het 

beroep worden ingeroepen.” Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel 

door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 

2004, nr. 135.618; RvS 17 december 2004, nr. 138.590).  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in casu nalaat om enige rechtsregel weer te geven die zij 

geschonden acht. Voor zover als nodig verwijst de Raad naar zijn bespreking onder punt 2.2.. Het 

verzoekschrift bevat dan ook geen middel in de zin van artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de 

vreemdelingenwet.  

 

Het beroep is niet ontvankelijk.   

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf maart tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT S. DE MUYLDER 

 


