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 nr. 145 228 van 11 mei 2015 

in de zaak RvV X / II 
 
 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 
asielbeleid, 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 Indiase nationaliteit te zijn, op 15 februari 2012 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 11 januari 2011 waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf op basis van artikel 9 bis 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 en van de beslissing van 17 januari 2011 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 
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 20 februari 2012 met 
refertenummer X. 
 
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 
 
Gezien de synthesememorie. 
 
Gelet op de beschikking van 15 april 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei 2015. 
 
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 
 
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat A. HAEGEMAN loco 

advocaat L. VANDEWIELE en van advocaat I. FLORIO, 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 diende op 3 februari 2009 een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag werd op 11 januari 2011 onontvankelijk verklaard, bij 

gebreke aan identiteitsdocumenten, kennisgeving 17 januari 2012. Het betreft de eerste bestreden 

beslissing. 
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1.2. Verzoeker diende op 2 mei 2011 andermaal een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Deze is blijkens het administratief dossier thans nog steeds 

hangende. 

 

1.3. Verzoeker werd op 17 januari 2012 in illegaal verblijf aangetroffen op het grondgebied van het Rijk. 

Er werd hem derhalve een bevel gegeven het grondgebied te verlaten, onder een bijlage 13. Het betreft 

de tweede bestreden beslissing. 

 

De bestreden beslissingen luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de Minister van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie, L. VS. Attaché genomen op 17.01.2012 wordt 

aan de genaamde SG, geboren te Rorgarh op (…)1985, van Indiase nationaliteit, het bevel gegeven om 

uiterlijk op 16/02/2012 om middernacht, het grondgebied van België te verlaten, evenals het 

grondgebied van de volgende Staten: Griekenland, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, 

Nederland, Portugal, Spanje, Noorwegen, Zweden, IJsland Finland en Denemarken, Estland, Letland, 

Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije, Italië, Tsjechië, Malta en Zwitserland en Liechtenstein 

tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

REDENEN VAN DE BESLISSING : 

0 - artikel 7 van de wet van 15 december 1980, eerste lid, 1 : verblijft in het Rijk zonder houder te zijn 

van de vereiste documenten : de betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

Bovendien zijn intentie om te huwen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Hij kan naar zijn land 

terugkeren om een visa te krijgen vanaf het moment dat er een huwelijksdatum vastgelegd is. 

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij gevaar, onverminderd rechtsvervolging overeenkomstig 

artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te worden geleid en te dien einde te 

worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel 

overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet. 

 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 03.02.2009 werd 

ingediend door: 

SG (R.R.: xxx) 

Nationaliteit: India Geboren op (…)1985 Adres: (…) 8470 GISTEL 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

De aanvraag ging niet vergezeld van een kopie van het internationaal erkend paspoort of een 

gelijkgestelde reistitel, noch van een kopie van de nationale identiteitskaart, noch van een geldige 

motivering die toelaat betrokkene vrij te stellen van deze voorwaarde op grond van art. 9bis, §1 van de 

wet van 15.12.1980, gewijzigd door art. 4 van de wet van 15.09.2006. 

Het voorgelegde document, met name de Election Commission Identity Card, kan niet aanvaard 

worden, gezien de omzendbrief van 21.06.2007 (punt II C 1-b) stelt dat het een internationaal erkend 

paspoort of een gelijkwaardige reistitel, of een identiteitskaart moet zijn. 

Bijgevolg verzoek ik u door afgifte van het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 1981 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (B.S. van 27 oktober 1981), zoals ingevoegd bij het K.B. van 22 november 1996 (B.S. 

van 6 december 1996) en gewijzigd door het K.B. van 22 juli 2008 (B.S. van 29 augustus 2008), aan de 

betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Migratie- en asielbeleid waarbij hem bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 

(dertig) dagen na de kennisgeving. 

Reden van de maatregel: 

De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten 

(art. 7, al 1,1° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van een geldig paspoort en geldig 

visum. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten, moet worden opgesteld in drie exemplaren: het origineel 

wordt afgegeven aan de vreemdeling, een exemplaar wordt mij toegestuurd en het derde wordt door uw 

diensten bewaard. Elk exemplaar dient door de vreemdeling ondertekend te worden.” 
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2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel beroept verzoeker zich op machtsafwending. Verzoeker stelt dat de aanvraag 

9bis onterecht onontvankelijk werd verklaard, nu hij wel degelijk identiteitsdocumenten bij zijn aanvraag 

zou gevoegd hebben. Hij heeft geen weet van een élection commission identity card'.   

 

Wie machtsafwending aanvoert, moet daartoe voldoende ernstige, welbepaalde en overeenstemmende 

vermoedens aandragen waaruit kan worden afgeleid dat andere dan rechtmatige doeleinden door het 

bestuur werden nagestreefd. Daarenboven moet, opdat van machtsafwending sprake kan zijn, het 

ongeoorloofde oogmerk het enige doel van de bestreden beslissing zijn geweest (RvS 11 januari 2006, 

nr. 153.469). Verzoeker brengt niet het minste element aan waaruit zou kunnen blijken dat een 

ongeoorloofd oogmerk het enige doel is van de bestreden beslissing. Verzoeker toont dan ook niet aan 

op welke wijze er machtsafwending zou zijn gepleegd. 

 

Het eerste middel is onontvankelijk. 

 

2.2. In een tweede middel beroept verzoeker zich op een schending van de rechten van verdediging. 

Verzoeker stelt in essentie dat zijn aanvraag 9bis (waarschijnlijk wordt deze van 2 mei 2011 bedoeld) 

niet onderzocht werd, nu ze onterecht onontvankelijk werd verklaard. 

 

Verzoekers kritiek is niet dienstig om de bestreden beslissing te doen wankelen. De thans bestreden 

beslissing staat immers los van de door verzoeker op 2 mei 2011 ingediende aanvraag 9bis.   

 

De indiening van een aanvraag 9bis staat de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten niet 

in de weg ten aanzien van een illegaal in België verblijvende vreemdeling, nu een dergelijke aanvraag 

geen invloed heeft op zijn verblijfsstatuut. Een aanvraag om machtiging tot verblijf schort de 

uitvoerbaarheid van het thans aangevochten bevel om het grondgebied te verlaten niet op (RvS 6 april 

2000, nr. 86.715; RvS 22 juli 2002, nr. 109.500; RvS 6 februari 2004, nr. 127.903; RvS 3 juni 2004, nr. 

132.035; RvS 3 juni 2004, nr. 132.036; RvS 7 januari 2005, nr. 138.946; RvS 20 november 2006, nr 

164.950) en verhindert evenmin dat een bevel om het grondgebied te verlaten wordt betekend (RvS 3 

juni 2004, nr 132.036).  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen 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.  

 

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 175 euro dient te 

worden terugbetaald. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
 
Artikel 1 
 
Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
 
Artikel 2 
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De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 
 
Artikel 3 
 
Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 175 euro dient te 
worden terugbetaald. 
 
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf mei tweeduizend vijftien door: 
 
dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS, griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
M. DENYS M. MILOJKOWIC 
 
 


