
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 157 180 van 27 november 2015 

in de zaak RvV X/ IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  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 Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

4 augustus 2015 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

6 juli 2015 houdende het 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 7 augustus 2015 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

6 oktober 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN DE BERGE, die loco advocaat M. HAMERYCK 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat S. MATROY, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster diende op 9 juli 2009 een visumaanvraag type D in met het oog op studies in België. Bij 

beslissing van 24 september 2009 werd het visum toegestaan. 

 

Op 12 oktober 2011 diende verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf in, bij toepassing van 

artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 
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Op 7 januari 2015 diende verzoekster een aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfskaart als familielid 

van een burger van de Unie in, meer bepaald als partner in het kader van een partnerschap dat 

gelijkwaardig is met het huwelijk met de heer G. H. Zij legde een wettelijk samenlevingscontract van 6 

november 2014, een huurcontract, aanslagbiljet inkomsten 2013 van de partner, loonfiches en een 

aansluiting ziekenfonds-ziektekostenverzekering voor. 

 

Op 6 juli 2015 nam verweerder de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). De bevelscomponent van de bijlage 20 vormt de 

thans bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis artikel 7§1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken.” 

 

Verzoekster diende op 7 juli 2015 een tweede aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart als 

familielid van een burger van de Unie, meer bepaald als partner in het kader van een partnerschap dat 

gelijkwaardig is met het huwelijk met de heer G.H. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 7 juli 2015 een twee aanvraag 

indiende tot het verkrijgen van een verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie, meer bepaald 

als partner in het kader van een partnerschap dat gelijkwaardig is met het huwelijk met de heer G.H. 

Ingevolge deze aanvraag, welke nog steeds hangende is, werd zij in het bezit gesteld van een attest 

van immatriculatie. Dit wordt niet betwist door de partijen. 

 

Verzoekster heeft derhalve een verblijfsgrond in afwachting van een beslissing over haar aanvraag 

gezinshereniging. Zij heeft op grond van artikel 52, § 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

recht op een attest van immatriculatie en kan derhalve niet meer het voorwerp uitmaken van een bevel 

om het grondgebied te verlaten op grond van de hoofdvaststelling dat zij langer in het Rijk verblijft dan 

de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn 

niet overschreden werd, op grond van artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet. Het attest van 

immatriculatie houdt overeenkomstig artikel 52, § 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 in dat 

deze vreemdeling voor een duur van zes maanden is ingeschreven in het vreemdelingenregister. Het 

betreft weliswaar geen definitief verblijfsrecht doch wel een tijdelijke verblijfsmachtiging in afwachting 

van de definitieve beslissing van verweerder aangaande de ingediende verblijfsaanvraag. 

 

Na onderzoek van de aanvraag gezinshereniging zal verzoekster ofwel overeenkomstig artikel 52, § 4, 

tweede lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 in het bezit gesteld worden van een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (een machtiging of toelating tot verblijf van 

onbeperkte duur) ofwel zal haar overeenkomstig artikel 52, § 4, vijfde lid het verblijf geweigerd worden, 

met desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Aldus kan worden gesteld dat de afgifte van een attest van immatriculatie de impliciete intrekking van 

het bestreden bevel tot gevolg heeft (cf. RvS 28 mei 2014, (c) nr. 10.529). De Raad merkt hierbij op dat 

niets verweerder verhindert om opnieuw een bevel om het grondgebied te af te leveren aan verzoekster 

indien hij desgevallend de aanvraag tot gezinshereniging niet inwilligt. 

 

Ingevolge de impliciete intrekking van het bevel om het grondgebied te verlaten heeft verzoekster geen 

actueel belang bij huidig beroep. Hiermee geconfronteerd ter terechtzitting stelt de raadsman van 

verzoekster zich te gedragen naar de wijsheid van de Raad. 

 

Het beroep is niet ontvankelijk. 

 

3. Kosten 

 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van verzoekster. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig november tweeduizend 

vijftien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 

 

 


