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 nr. 147 778 van 15 juni 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 25 oktober 2013 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van 19 september 2013 van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis 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 onontvankelijk verklaard wordt en van de 

beslissing van 19 september 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

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 5 november 2013 met 

refertenummer 36689. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 april 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 mei 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat Mr. F. VAN ROYEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, 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. Op 2 maart 2013 wordt verzoeker bevolen om het grondgebied te verlaten waarbij hem tevens een 

inreisverbod van drie jaar wordt opgelegd (bijlage 13sexies). 
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1.2. Op 15 juli 2013 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf 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 (hierna: de Vreemdelingenwet).  

 

1.3. Op 19 september 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden waarvan verzoeker op 7 oktober 2013 in 

kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt: 

  

“Aan betrokkene werd op 02.03.2013 een bevel om het grondgebied te verlaten gegeven en betekend, 

gepaard gaande met inreisverbod voor drie jaar. Hierdoor wordt hij gelast het grondgebied van het Rijk 

te verlaten en verboden het opnieuw te betreden gedurende drie jaar. Daar dit inreisverbod nog steeds 

van kracht is, heeft betrokkene aldus niet het recht zich op het Belgische grondgebied te bevinden. Om 

deze reden kunnen de aangehaalde elementen, namelijk de verwijzing naar de vernietigde instructie 

van 19 juli 2009 betreffende de toepassing van artikel 9.3 en art 9bis van de wet van 15.12.1980, het feit 

dat hij met de heer Artur Ossipov die de Belgische nationaliteit heeft samengewoond, hem heeft 

verzorgd, de kosten voor zijn begrafenis heeft betaald, het feit dat hij pas op het einde van het leven van 

de heer Artur Ossipov te weten gekomen is dat hij de heer Ossipov zijn biologische vader is, de 

bewering van de advocaat dat, indien de heer Ossipov nog zou leven, hij verblijfsrecht had kunnen 

putten uit de verwantschapsband, de verklaring dat betrokkene geen inbreuk beging tegen de openbare 

orde, de verwijzing naar de duur van het verblijf van betrokkene in België sinds oktober 2006 en zijn 

integratie (het feit dat hij Nederlands heeft geleerd, dat hij een opleiding verzekeringen volgt aan het 

centrum voor volwassenenonderwijs, dat hij werkbereid is en een arbeidscontract kan voorleggen, dat 

hij een vrienden- en kennissenkring heeft opgebouwd) niet aanvaard worden als buitengewone 

omstandigheid.” 

 

1.4. Op 19 september 2013 neemt de gemachtigde eveneens een beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan verzoeker 

op 7 oktober 2013 in kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt: 

 

 “Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

o 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: niet in het bezit van een geldig visum 

 

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

verminderd omdat: 

 

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 met inreisverbod d.d 02.03.2013, hem betekend op 02.03.2013” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel een schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“dat de bestreden beslissing stelt dat omwille van het bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod, hetwelke aan verzoeker was betekend op 02.03.13, hij niet gerechtigd was zijn aanvraag 

art. 9bis Vw. van 15.07.13, dewelke ten grondslag ligt aan de de bestreden beslissing, in te dienen via 

de Burgemeester van zijn verblijfsplaats in België;  

dat echter voormeld bevel met inreisverbod onwettig was ingevolge het feit dat aldan zonder enige 

motivatie een inreisverbod voor een maximumtermijn van drie jaar werd opgelegd;  

dat terzake verzoeker verwijst naar het arrest nr. 92.111 van 27 november 2012 van de RW; 

dat aldan de Raad oordeelde dat "waar de gemachtigde een inreisverbod oplegt voor de 

maximumtermijn van drie jaar zonder enig onderzoek naar en motivering omirent de specifieke 
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omstandigheden van verzoeker en de duur van het inreisverbod, de gemachtigde, gezien de 

verstrekkende gevolgen van een inreisverbod, op kennelijk onredelijke wijze heeft gehandeld"-, 

dat voorts de Raad stelde dat "daar de bestreden beslissing in rechte één en ondeelbaar is, zodat de 

component inzake het inreisverbod er in rechte niet van kan worden afgesplitst, dient, nu er een 

gegrond middel werd aangevoerd betreffende inreisverbod, de bestreden beslissing derhalve in haar 

geheel te worden vernietigd,, 

dat aldus een dergelijke onwettige, onredelijke beslissing uiteraard niet kan dienen als afdoend en 

rechtmatige basis voor de huidige bestreden beslissing; 

dat dit dan ook de redelijkheid van de bestreden beslissing aantast; 

dat uit het bovenstaande volgt dat aldus de bestreden beslissing van 19.09.13 dan ook niet ten genoege 

van recht gemotiveerd is aangezien deze kennelijk onredelijk is, derhalve willekeurig is en aldus 

benevens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het redelijkheidsbeginsel, ook 

de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen schendt; 

dat dit uiteraard ook de nietigheid met zich meebrengt van het bevel om het grondgebied te verlaten aan 

verzoeker betekend op 10.10.13 daar deze gebaseerd is op de beslissing van 19.09.13; 

dat overigens dit bevel zelf het zorgvuldigheidsbeginsel schendt waar dit stelt dat verzoeker niet over 

een geldig paspoort zou beschikken waar immers bij zijn aanvraag art. 9bis Vw. van 15.07.13 kopie van 

zijn geldig paspoort was bijgevoegd en mocht dit niet zo geweest voormelde aanvraag onontvankelijk 

zou verklaard geweest zijn ingevolge het ontbreken van een sluitend identiteitsbewijs;” 

 

2.2. Krachtens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° 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) moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en 

de middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder ‘middel’ in de zin 

van deze bepaling moet worden verstaan de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden 

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing werd geschonden (zie 

RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). Middelen die geen betrekking hebben op de bestreden beslissingen 

zijn onontvankelijk (RvS 12 januari 1999, nr. 78.055). 

 

2.3. Wat de ingeroepen schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te 

worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissingen op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of 

het zin heeft de bestreden beslissingen aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in 

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan 

(RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298). 

 

2.4. Verzoeker betoogt zeer summier dat het bestreden bevel het zorgvuldigheidsbeginsel schendt waar 

het stelt dat hij niet over een geldig paspoort beschikt terwijl een kopie van een geldig paspoort werd 

voorgelegd, maar dit betoog mist feitelijke grondslag daar in het bestreden bevel enkel wordt verwezen 

naar het feit dat verzoeker niet in het bezit is van een geldig visum. Een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond.  

 

2.5. De Raad stelt vast dat verzoeker in de verdere uiteenzetting van zijn middel geen betoog ontwikkelt 

dat concreet en rechtstreeks gericht is tegen de bestreden beslissingen. Het middel heeft enkel 

betrekking op het inreisverbod van 2 maart 2013 waarbij verzoeker in hoofdzaak betoogt dat het 

inreisverbod onwettig is zodat de bestreden beslissingen hier niet in redelijkheid naar kunnen verwijzen 

noch op steunen. 

 

De Raad merkt op dat verzoekers huidige procedure niet dienstig kan aanwenden om het inreisverbod 

van 2 maart 2013 aan te vechten. Verzoeker werd van dit inreisverbod in kennis gesteld op dezelfde 

dag, maar liet na hiertegen een annulatieberoep in te dienen. Inmiddels is de beroepstermijn verlopen  

zodat het inreisverbod definitief is geworden. 

 

Ter terechtzitting stelt de raadsvrouw van verzoeker voor wat betreft de opgeworpen onontvankelijkheid 

van het middel enkel te verwijzen naar het verzoekschrift. Dit doet geen afbreuk aan de vaststelling dat 

het middel, buiten wat is besproken is punten 2.3 en 2.4, voor het overige niet gericht is tegen de 

bestreden beslissingen maar tegen het inreisverbod van 2 maart 2013 dat niet werd aangevochten 

binnen de wettelijke voorziene beroepstermijn en heden definitief is.  

     

Het middel, in zoverre ontvankelijk, is ongegrond.  
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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 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1. 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

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

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

I. VERLOOY  M. MAES 

 


