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 nr. 167 051 van 2 mei 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 18 december 2015 

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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 27 oktober 2015 om geen gunstig gevolg te geven aan het verzoek tot 

herinschrijving in het vreemdelingenregister en van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 27 oktober 2015 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier.  

 

Gelet op de beschikking van 20 januari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 februari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. DECLERCK, die loco advocaat C. MOONEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker werd op 9 augustus 2011 gemachtigd tot een onbeperkt verblijf. 

 

1.2. Op 21 februari 2014 werd verzoeker ambtshalve geschrapt uit het vreemdelingenregister door de 

Stad Antwerpen ingevolge het voorstel tot ambtelijke schrapping op 23 juli 2013. 

 

1.3. Verzoeker diende op 9 juni 2015 een verzoek tot herinschrijving in bij de stad Antwerpen. 
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1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) trof op 27 oktober 2015 een beslissing waarbij geen 

gunstig gevolg werd gegeven aan het verzoek tot herinschrijving. Verzoeker werd hiervan op 18 

november 2015 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) 

A.(…), R.(…) A.(…) 

geboren te (…), op (…) 

nationaliteit: Pakistan 

 

Betrokkene werd op 21.02.2014 ambtshalve geschrapt uit het vreemdelingenregister. 

 

Op 09.06.2015 heeft hij gevraagd om terug in zijn vorige administratieve toestand te worden geplaatst. 

 

Overeenkomstig artikel 39 § 7 van het K.B. van 08/10/1981 wordt de vreemdeling die ambtshalve wordt 

geschrapt door het gemeentebestuur, verondersteld het land te hebben verlaten, behoudens bewijs van 

het tegendeel. 

 

Na onderzoek van zijn dossier ben ik tot het besluit gekomen geen gunstig gevolg te geven aan zijn 

aanvraag. 

 

Betrokkene heeft namelijk géén bewijzen geleverd van zijn aanwezigheid in België tijdens de periode 

vanaf het voorstel tot ambtelijke schrapping op 23.07.2013 tot het aanbieden ter inschrijving. Derhalve 

kan de aanwezigheid van betrokkene in België gedurende de desbetreffende periode niet worden 

vastgesteld. 

 

Betrokkene legt weliswaar interimloonfiches (september 2015) en een twee huurovereenkomsten voor, 

maar deze bewijzen hebben geen waarde want zij hebben betrekking op de periode die plaatsvond na 

de indiening van de huidige aanvraag en waarbinnen de aanwezigheid van betrokkene niet wordt 

betwist . Meneer heeft zelf meermaals verklaard tegenover het gemeentebestuur (zo blijkt uit de 

ontvangen e-mail dd.22.10.2015) dat hij geen verdere bewijzen kan voorleggen als reactie op onze 

ambtsbrief van 29.06.2015. 

 

Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel, moet daarom vastgesteld worden dat betrokkene het Rijk 

langer dan de toegestane termijn heeft verlaten. Overeenkomstig artikel 19 § 1 van de wet van 

15/12/1980 wordt het recht op terugkeer verloren door een afwezigheid van meer dan 1 jaar uit het Rijk. 

(…)” 

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 27 oktober 2015 eveneens een beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Verzoeker werd hiervan eveneens op 18 

november 2015 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de tweede bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“De heer, die verklaart te heten: 

naam: A.(…), R.(…) A.(…),  

geboortedatum: (…)  

geboorteplaats: (…)  

nationaliteit: Pakistan 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel 7, al 1,2° van de 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten : 
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Art. 7, al. 1, 2° van de wet van 15/12/1980: wanneer hij 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. 

 

Overeenkomstig artikel 19 § 1 van de wet van 15/12/1980 wordt het verblijfsrecht verloren door een 

afwezigheid van meer dan 1 jaar uit het Rijk. De aanvraag tot herinschrijving werd geweigerd op 

27.10.2015 (zie bijgevoegde beslissing), Betrokkene toont niet aan dat hij het land niet langer dan één 

jaar heeft verlaten.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten ten laste van verzoeker te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 19, §1 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). Verzoeker stelt in zijn middel het volgende: 

 

“09. De eerste bestreden beslissing houdt een beoordeling in van het recht op terugkeer van verzoeker 

die van ambtswege geschrapt werd uit het gemeenteregister en die zich al dan niet meer dan twaalf 

maanden in het buitenland bevond. 

 

De eerste bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 19, §1 Vw. De bestreden 

beslissing vermeldt ook als juridische grondslag de artikelen 35 en 39 Vb. 

 

De eerste bestreden beslissing werd genomen door de heer W.(…) V.(…), attaché. 

 

De delegaties van bevoegdheid aan een attaché bij de Dienst Vreemdelingenzaken zijn geregeld in 

artikel 6 van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde 

bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 

1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het delegatiebesluit). 

 

Artikel 6, §1 van de delegatiebesluit luidt als volgt: 

 

“(...) Aan de personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken die minimaal een functie van attaché 

uitoefenen of tot de A1-klasse behoren wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor de toepassing 

van de volgende bepalingen van de wet van 15 december 1980 : artikel 2, tweede lid; artikel 3, eerste 

lid, 7°, en tweede lid; [4 artikel 7, tweede tot vijfde lid]4; artikel 8bis, §§ 1er en 4; artikel 9, eerste lid; 

artikel 9bis; artikel 9ter; [1 artikel 10ter, § 2, tweede lid, eerste zin, en § 3;]1 artikel 11, § 1, eerste lid, en 

§ 2, eerste en vierde lid; [1 artikel 12bis, § 2, vierde lid, eerste zin, § 3, eerste tot derde lid, § 4, eerste 

lid, en § 6, eerste lid;]1 artikel 13, §§ 2bis tot 5; artikel 18, § 2; artikel 19, § 4; artikel 25, vierde lid; [4 

artikel 27; artikel 28]4; artikel 29, tweede lid; artikel 41ter; [1 artikel 42, § 1, tweede lid, eerste zin;]1 

artikel 42bis, § 1, eerste zin; [1 artikel 42ter, § 1, eerste en derde lid;]1 [1 artikel 42quater, § 1, eerste en 

derde lid;]1 artikel 42quinquies, § 4; artikel 42septies; [3 ...]3; artikel 49, § 1, 6°, § 2, eerste lid, en § 3; 

artikel 49/2, § 4, eerste lid, en § 5; artikel 50, tweede lid; artikel 50bis, derde lid; artikel 51, derde lid; [4 

artikel 51/5, §§ 1 en 2, en § 3, tweede tot vierde lid]4; artikel 51/6, eerste lid; artikel 51/7, eerste en 

tweede lid; []6 artikel 52/2, § 2, eerste lid, 3°; [artikel 52/3, § 1, eerste lid, en § 2] 6; artikel 53bis; [3 

artikel 54, § 1, eerste lid; ]3 artikel 57/30, § 1, eerste en vijfde lid, en § 2, eerste en tweede lid; artikel 

57/33; artikel 57/34, §§ 1er 6 / 10 en 5; artikel 57/35, § 1, eerste lid, § 2, eerste lid, §§ 3 en 4; artikel 

57/36, § 2, eerste en tweede lid; artikel 61, § 2 en § 3, eerste lid; artikel 61/2, § 1, § 2, eerste en derde 

lid, en § 3; artikel 61/3, § 1, eerste lid, § 2, eerste en tweede lid, en § 3; artikel 61/4, § 1, eerste lid en § 

2; artikel 61/5; artikel 61/8; artikel 61/12, vijfde lid; artikel 61/13, § 3; [2 artikel 61/17; artikel 61/20, eerste 

lid; artikel 61/22; artikel 61/23;]2 [artikel 61/27, § 1, eerste en tweede lid, § 2, eerste lid en § 5; artikel 

61/30, § 1 en § 2]5; artikel 72, eerste en derde lid; artikel 74/4, § 4, eerste lid; [4 artikel 74/5, § 1, § 3, 

eerste lid, en § 4, 2°]4; artikel 74/6, §§ 1,1bis, en § 2, alinea 1er; artikel 74/7; [3 artikel 74/11, § 1, 

tweede lid ] (...)” 
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Het delegatiebesluit bevat geen bepaling omtrent artikel 19 van de vreemdelingenwet. Er werd ook geen 

delegatie voorzien naar de artikelen 35 en 39 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. 

Er is geen uitdrukkelijke bepaling die een bevoegdheidsdelegatie aan een attaché voorziet. 

 

Uw Raad heeft in het verleden reeds meerdere keren geoordeeld dat, bij gebrek aan duidelijk norm die 

voorziet in een delegatie van bevoegdheid aan een attaché bij de Dienst Vreemdelingenzaken voor het 

nemen van beslissingen waarbij toepassing wordt gemaakt van artikel 19, §1 Vw., de attaché niet 

bevoegd was om de bestreden beslissing te nemen (RvV 28 november 2014, nr. 134.213, zie ook in 

dezelfde zin: RvV 25 april 2014, nr. 123.102). 

 

De betrokken ambtenaar in casu was niet formeel gemachtigd om de bestreden beslissing te nemen.  

 

Ook de tweede bestreden beslissing, welke het gevolg is van de eerste bestreden beslissing, dient 

bijgevolg te worden geschorst en vernietigd. 

 

Het middel is gegrond.” 

 

3.2. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 19, §1 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. Een vreemdeling die houder is van een geldige Belgische verblijfs- of vestigingsvergunning en het 

land verlaat, heeft gedurende een jaar recht op terugkeer in het Rijk. 

Een vreemdeling die de status van langdurig ingezetene geniet op grond van artikel 15bis verliest 

daarentegen zijn recht op terugkeer in het Rijk enkel wanneer hij gedurende twaalf opeenvolgende 

maanden het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie verlaat of wanneer hij het Rijk sinds 

ten minste zes jaar heeft verlaten. 

Een vreemdeling die gemachtigd werd tot verblijf in toepassing van artikel 61/27 en nadien de status 

van langdurig ingezetene heeft verkregen, verliest zijn recht op terugkeer in het Rijk alleen wanneer hij 

gedurende vierentwintig opeenvolgende maanden het grondgebied van de lidstaten van de Europese 

Unie verlaat. Hetzelfde geldt voor zijn familieleden bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 6° die de 

status van langdurig ingezetene hebben verkregen. 

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden en de 

gevallen waarin de vreemdeling die de status van langdurig ingezetene geniet en die gedurende twaalf 

of vierentwintig opeenvolgende maanden het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie 

verlaten heeft, zijn recht van terugkeer naar het Rijk niet verliest. 

Een vreemdeling die voorziet dat zijn afwezigheid uit het Rijk langer zal duren dan de geldigheidsduur 

van zijn verblijfstitel, kan een vervroegde verlenging of vernieuwing van deze verblijfstitel verkrijgen. 

De toelating om het Rijk terug binnen te komen mag hem slechts worden geweigerd om redenen van 

openbare orde of nationale veiligheid, of indien hij de voorwaarden die aan zijn verblijf zijn gesteld, niet 

naleeft.” 

 

3.3. In zijn eerste middel stelt verzoeker in wezen dat artikel 6, §1 van het ministerieel besluit van 18 

maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de 

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

opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de 

Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: het delegatiebesluit) niet voorziet dat een attaché formeel gemachtigd is om een 

beslissing te nemen op grond van artikel 19, §1 van de vreemdelingenwet. 

 

3.4. De verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen het volgende: 

 

“In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- Artikel 19, §1 Vreemdelingenwet. 

 

Tevens zou er sprake zijn van machtsoverschrijding. 

 

De verzoekende partij houdt voor dat het Delegatiebesluit geen bepaling omvat omtrent artikel 19 

Vreemdelingenwet en geen delegatie voorziet naar de artikelen 35 en 39 van het K.B. van 08.10.1981. 

De betrokken ambtenaar zou niet bevoegd zijn om de bestreden beslissing te nemen. 

 

De verwerende partij verwijst naar arrest nr. 233.030 d.d. 25.11.2015 van de Raad van State waarbij 

arrest nr. 123.102 van 25.04.2014 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt vernietigd. 
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De Raad van State sprak zich hierin uit over de kritiek die door de verzoekende partij thans wordt 

geformuleerd en besloot als volgt : 

 

“Artikel 19 van de vreemdelingenwet luidde op het ogenblik van de aanvankelijk bestreden beslissing: 

“§1. Een vreemdeling die houder is van een geldige Belgische verblijfs- of vestigingsvergunning en het 

land verlaat, heeft gedurende een jaar recht op terugkeer in het Rijk. Een vreemdeling die de status van 

langdurig ingezetene geniet op grond van artikel 15bis verliest daarentegen zijn recht op terugkeer in 

het Rijk enkel wanneer hij gedurende twaalf opeenvolgende maanden het grondgebied van de lidstaten 

van de Europese Unie verlaat of wanneer hij het Rijk sinds ten minste zes jaar heeft verlaten. Een 

vreemdeling die gemachtigd werd tot verblijf in toepassing van artikel 61/27 en nadien de status van 

langdurig ingezetene heeft verkregen, verliest zijn recht op terugkeer in het Rijk alleen wanneer hij 

gedurende vierentwintig opeenvolgende maanden het grondgebied van de lidstaten van de Europese 

Unie verlaat. Hetzelfde geldt voor zijn familieleden bedoeld in artikel 10, §1, eerste lid, 4° tot 6° die de 

status van langdurig ingezetene hebben verkregen. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad, de voorwaarden en de gevallen waarin de vreemdeling die de status van 

langdurig ingezetene geniet en die gedurende twaalf of vierentwintig opeenvolgende maanden het 

grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie verlaten heeft, zijn recht van terugkeer naar het Rijk 

niet verliest. 

Een vreemdeling die voorziet dat zijn afwezigheid uit het Rijk langer zal duren dan de geldigheidsduur 

van zijn verblijfstitel, kan een vervroegde verlenging of vernieuwing van deze verblijfstitel verkrijgen. De 

toelating om het Rijk terug binnen te komen mag slechts worden geweigerd om redenen van openbare 

orde of nationale veiligheid, of indien hij de voorwaarden die aan zijn verblijf zijn gesteld, niet naleeft. §2. 

De vreemdeling, bedoeld in §1, eerste lid, die langer dan een jaar uit het Rijk afwezig blijft, kan tot 

terugkeer in het Rijk worden gemachtigd in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald bij een 

besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. De vreemdeling, bedoeld in §1, tweede en derde lid, 

die zijn recht op terugkeer is verloren, kan, in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald bij een 

besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad, de status van langdurig ingezetene herkrijgen. §3. De 

Koning regelt de voorwaarden voor de geldigheid en de hernieuwing van de verblijfs- en 

vestigingsvergunningen van de vreemdeling die na een afwezigheid terugkeert in het Rijk. §4. Onder 

voorbehoud van de toepassing van §1, tweede lid, is de minister of zijn gemachtigde verplicht tot 

terugname van een vreemdeling en van zijn gezinsleden, bedoeld bij artikel 10, §1, die houder is van 

een Belgische verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene en ten aanzien van wie een 

verwijderingsmaatregel is uitgevaardigd door de bevoegde overheid van een andere lidstaat van de 

Europese Unie, als gevolg van een weigering tot verlenging of een intrekking van de verblijfsvergunning 

afgegeven op grond van de richtlijn 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 

2003 betreft de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen, om redenen van 

openbare of nationale veiligheid, wanneer de voorwaarden voor zijn verblijf niet meer zijn vervuld of 

wanneer hij niet legaal in de betrokken lidstaat verblijft, zelfs indien de geldigheidsduur van de EG-

verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene, uitgereikt in België, is verstreken. De minister of zijn 

gemachtigde is eveneens verplicht tot terugname van de vreemdeling die in toepassing van artikel 61/27 

werd gemachtigd tot verblijf in het Rijk en zijn familieleden bedoeld in artikel 10, eerste lid, 4° tot 6°, ten 

aanzien van wie een verwijderingsmaatregel is uitgevaardigd door de bevoegde overheid van een 

andere lidstaat ten gevolge van een weigering van hun verblijfsaanvraag op grond van de bepalingen 

van de Richtlijn 2009/50/EG, zelfs indien de geldigheidsduur van de verblijfstitel reeds is verstreken.” 

Met artikel 6, § 1, van het delegatiebesluit wordt aan de personeelsleden van de dienst 

Vreemdelingenzaken die minimaal een functie van attaché uitoefenen, delegatie van bevoegdheid 

verleend voor de toepassing van een hele reeks bepalingen waaronder artikel 19, § 4, van de 

vreemdelingenwet. 

De aanvankelijk bestreden beslissing heeft betrekking op het recht op terugkeer van een vreemdeling 

die over een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning beschikt. In het bestreden arrest wordt eerst 

vastgesteld dat artikel 19, § 1, van de vreemdelingenwet niet uitdrukkelijk bepaalt wie bevoegd is om 

dergelijke beslissingen te nemen. Deze paragraaf bepaalt inderdaad enkel welke vreemdelingen 

gedurende welke periode recht hebben op terugkeer in het Rijk en in welke gevallen zij dit recht 

verliezen. Vervolgens wordt in het bestreden arrest terecht vastgesteld dat uit het bepaalde in artikel 19, 

§ 4, van de vreemdelingenwet dat “onder voorbehoud van de toepassing van § 1, tweede lid, de minister 

of zijn gemachtigde verplicht [is] tot terugname van een vreemdeling en van zijn familieleden”, evenwel 

onrechtstreeks blijkt dat ook de bevoegdheid voor het treffen van beslissingen in toepassing van artikel 

19, § 1, van de vreemdelingenwet toekomt aan “de minister of zijn gemachtigde”. Derhalve is voldaan 

aan de vereiste van een akte die een delegatie toelaat voor het nemen van beslissingen zoals de 

bestreden beslissing. 
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Vermits blijkt dat de bevoegdheid voor het treffen van een beslissing met toepassing van artikel 19, § 1, 

van de vreemdelingenwet kan worden gevonden in § 4 van dat artikel, kon voor de delegatie van de 

bevoegdheid om die beslissingen te nemen in artikel 6, § 1, van het delegatiebesluit worden volstaan 

met de verwijzing naar artikel 19, § 4, van de vreemdelingenwet, zonder uitdrukkelijk § 1 te vernoemen. 

In artikel 19, § 1, van de vreemdelingenwet is geen sprake van het nemen van een beslissing, zodat in 

het delegatiebesluit niet uitdrukkelijk naar die paragraaf hoefde te worden verwezen, naast de verwijzing 

naar artikel 19, § 4.” 

 

Er is dan ook geen sprake van een onwettige beslissing. 

 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

3.5. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat de repliek van de 

verwerende partij in haar nota met opmerkingen niet langer dienstig is in onderhavig geval. De eerste 

bestreden beslissing werd immers genomen op 27 oktober 2015, op het ogenblik dat artikel 19, §1 van 

de vreemdelingenwet reeds was gewijzigd ingevolge de wet van 19 maart 2014 tot wijziging van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen (B.S., 5 mei 2014). Om die reden wordt in het arrest van de Raad van 

State van 25 november 2015, dat dus ook dateert van na deze wetswijziging, artikel 19 van de 

vreemdelingenwet weergegeven zoals het “luidde op het ogenblik van de aanvankelijk bestreden 

beslissing” , met name 15 maart 2013 (RvS 25 november 2015, nr. 233.030). Sedert de wijziging door 

de wet van 19 maart 2014 luidt de aanhef van artikel 19, §4 van de vreemdelingenwet, als volgt: 

 

“§ 4. Zelfs indien de geldigheidsduur van de verblijfstitel uitgereikt in België verstreken is, is de minister 

of zijn gemachtigde verplicht tot terugname van : 

(…)” 

 

3.6. Als gevolg van de wijziging, die door de wet van 19 maart 2014 wordt aangebracht in de 

vreemdelingenwet, bevat de aanhef van artikel 19, §4 van de vreemdelingenwet niet langer een 

verwijzing naar artikel 19, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet, waardoor hieruit ook niet meer kan 

worden afgeleid dat uit deze bepaling “onrechtstreeks blijkt dat ook de bevoegdheid voor het treffen van 

beslissingen in toepassing van artikel 19, § 1, van de vreemdelingenwet toekomt aan ‘de minister of zijn 

gemachtigde’”, zoals in het door de verwerende partij geciteerde cassatie-arrest wordt gesteld. Bijgevolg 

gaat de redenering uit het cassatie-arrest niet langer op en is er in casu sprake van onbevoegdheid van 

de steller van de akte. Verzoeker dient te worden bijgetreden in zijn standpunt dat attaché V.W. op geen 

enkele manier formeel gemachtigd is om de beslissing van 27 oktober 2015 betreffende het verzoek tot 

herinschrijving in het vreemdelingenregister, genomen in toepassing van artikel 19, §1 van de 

vreemdelingenwet, te treffen. 

 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond en geeft aanleiding tot de nietigverklaring van de 

eerste bestreden beslissing. Een bespreking van de overige middelen, in zoverre deze betrekking 

hebben op de eerste bestreden beslissing, kunnen geen aanleiding geven tot een ruimere 

nietigverklaring en dienen bijgevolg niet verder te worden onderzocht. 

 

Zoals de verzoeker in fine van zijn tweede middel aangeeft, lijkt de tweede bestreden beslissing “een 

gevolg (…) van de eerste bestreden beslissing” te zijn. Aangezien verzoeker als gevolg van de 

nietigverklaring van de beslissing om geen gunstig gevolg te geven aan het verzoek tot herinschrijving in 

het vreemdelingenregister wederom in afwachting is van een beslissing van de administratie 

dienaangaande, vereisen de duidelijkheid en de zekerheid van de rechtsverhoudingen dat het bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13), thans de tweede bestreden beslissing, middels een vernietiging 

formeel uit het rechtsverkeer wordt verwijderd.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 27 oktober 2015 om geen gunstig gevolg te geven aan het verzoek tot 

herinschrijving in het vreemdelingenregister en de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 27 oktober 2015 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee mei tweeduizend zestien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


