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 nr. 184 626 van 29 maart 2017 

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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Libanese nationaliteit te zijn, op 23 juni 2016 

hebben 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 11 mei 2016 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 februari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. MOSKOFIDIS verschijnt 

voor de verzoekende partijen, 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 

 

Op 28 mei 2015 werden verzoekers toegelaten tot tijdelijk verblijf voor één jaar vanaf de afgifte van 

documenten. Op 13 april 2016 weigerde het bestuur het tijdelijk verblijf van verzoekers te verlengen. Het 

beroep tegen deze beslissing, gekend onder RvV X / IX, werd door deze Raad vernietigd met arrest nr. 

180 288 van 3 januari 2017. 

 

Verzoekers worden op 11 mei 2016 bevolen om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden 

beslissing. 

“De heer / mevrouw, die verklaart te heten. 

naam: C., O. (…), 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: Bodghan 
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nationaliteit: Libanon 

+ dochter: C., N. (…) geboren op (…) 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen®, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven, uiterlijk op 01.07,2016 (na einde schooljaar). 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel 13 van de wet van 

15 december 19:80 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten: 

Artikel 13 § 3. De minister of zijn gemachtigde kan in één van de volgende gevallen een bevel om het 

grondgebied te verlaten afgeven aan de vreemdeling die gemachtigd werd om voor een beperkte tijd in 

het Rijk te verblijven ingevolge deze wet of ingevolge de bijzondére omstandigheden eigen aan de 

betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België : 

2
e
 indien hij niet meer voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden; 

Overwegende dat betrokkene gemachtigd werd tot een verblijf van meer dan drie maanden op basis van 

artikel 9BIS en 13 van de wet van 15 december 1980 betreffende ;de toegang tot hei grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel. 4 en 12 van de wet van 

15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980. 

Overwegende dat als voorwaarden voor de verlenging van het tijdelijke verblijf in onze instructies 

dd.26.10.2015 werden opgenomen: 

"Minstens drie maanden voor de vervaldatum van hun verblijfsvergunning dient volgende persoon een 

arbeids-, of beroepskaart en het bewijs van effectieve en recente tewerkstelling te leveren, of het bewijs 

dat zij niet ten laste vallen van de openbare instellingen. Daarenboven mogen zij door hun gedrag de 

openbare orde of nationale veiligheid niet schaden: 

C., O. (…) (R.R;: (…)) 

 

Deze voorwaarden gelden ook voor: 

C., N. (…) W R.N. (…)) 

tenzij zij wegens studies of stage niet kan werken. In dat geval dient zij het bewijs van het volgen van de 

studies/stage (vb inschrijvingsbewijs) voor te leggen." 

Overwegende dat uit het voorgelegde OCMW attest dd.09.03.2016 blijkt dat meneer een volledig 

leefloon ontvangt ais samenwonende sinds 01.09.2015. Hij legt verder een arbeidskaart C voor en een 

werknemersfiche waaruit zou moeten blijken dat hij sinds 08.04.2016 aan hef werk is gegaan bij 

Cagman VOF. Uit recent nazicht van de RSZ-databank (DOLSIS) blijkt echter dat betrokkene nooit 

effectief in dienst is getreden bij deze werkgever. Er kan dus geen sprake zijn van een effectieve of 

legale tewerkstelling in hoofde van de heer C., O (…) bij Cagman VOF. Bij gebrek aan een geldig bewijs 

van effectieve en recente tewerkstelling of het bewijs dat hij en zijn dochter niet ten laste vallen van de 

openbare instellingen, Overwegende dat betrokkene gemachtigd werd tot een verblijf van meer dan drie 

maanden op basis van artikel 9BIS en 13 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 

en 12 va n de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

 

Overwegende dat als Voorwaarden voor de verlenging van het tijdelijke verblijf in onze instructies 

dd.26.10.2015 werden opgenomen: 

"Minstens drie maanden voor de vervaldatum van hun verblijfsvergunning dient volgende persoon een 

arbeids- of beroepskaart en het bewijs van effectieve en recente tewerkstelling te leveren, of het bewijs 

dat zij niet ten laste vallen van de openbare instellingen. Daarenboven mogen zij door hun gedrag de 

openbare orde of nationale veiligheid niet schaden: 

C., O. (…) (R.R.: (…)) 

Deze voorwaarden gelden ook voor 

C., N. (…) (N° R.N. (…)) 

tenzij zij wegens, studies of stage niet kan-werken, in dat geval dient zij het bewijs van het volgen van 

de studies/stage (vb inschrijvingsbewijs) voor te leggen." 

Overwegende dat uit het voorgelegde OCMW attest dd.09.03.201S blijkt dat meneer een volledig 

leefloon ontvangt als samenwonende sinds 01.09.2015. Hij legt verder een arbeidskaart C voor en een 

werknemersfiche waaruit zou moeten blijken dat hij sinds 06.04.2016 aan het werk is gegaan bij 

Cagman VOF. Uit recent nazicht van de RSZ-databank (DOLS IS) blijkt echter dat betrokkene nooit 

effectief in dienst is getreden bij deze werkgever. Er kan dus geen sprake zijn van een effectieve of 

legale tewerkstelling in hoofde van de heer C., O. (…) bij Cagman VOF of enige andere werkgever. Bij 

gebrek aan een geldig bewijs van effectieve en recente tewerkstelling of het bewijs dat hij en zijn 

dochter niet ten laste vallen van de openbare instellingen, dient te worden vastgesteld dat betrokkene 

niet langer aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden voldoen. 
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Betrokkene verblijft sinds 2010 in België. De laatste asielaanvraag werd definitief verworpen door de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 05.05.2015. Niettegenstaande de aangeleverde bewijzen van 

het volgen van Nederlandse lessen en doorlopen vaneen verplicht inburgeringscontract, dient 

vastgesteld te worden dat betrokkene de voorwaarden gesteld aan zijn tijdelijk verblijf niet heeft 

gerespecteerd. Betrokkene hij heeft tot op heden nooit légaal gewerkt in België. Hij vormt op dit ogenblik 

een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Hij ontvangt een volledig leefloon 

sinds 01.09.2015 als samenwonende. Uit de voorgelegde schoolattesten van de dochter blijkt dat de 

dochter momenteel school loopt in het technisch secundair onderwijs. Betrokkene toont niet aan dat het 

kind in het land van herkomst of eventueel in een andere land waar zij kunnen inreizén en verblijven 

geen-passend onderwijs zou kunnen genieten. Uit niets blijkt dat de dochter verder gespecialiseerd 

onderwijs behoeft in België dat niet beschikbaar is in het land van herkomst. Bijgevolg moeten 

betrokkenen na afloop van «schooljaar zonder problemen kunnen terugkeren naar bet land van 

herkomst of een ander land waar zij vrij kunnen inreizen en verblijven.” 

 

2. Ter terechtzitting wordt aan de partijen meegedeeld dat de beslissing van de gemachtigde van 13 

april 2016 tot weigering van verlenging van tijdelijk verblijf werd vernietigd met arrest nr. 180 288 van 3 

januari 2017 en dat het bestreden bevel steunt op voornoemde beslissing. 

 

De partijen nemen geen standpunt. 

 

De Raad stelt vast dat het bestreden bevel als juridische basis artikel 13, § 3, 2° van de 

vreemdelingenwet heeft, dat bepaalt: 

 

“De minister of zijn gemachtigde kan in één van de volgende gevallen een bevel om het grondgebied te 

verlaten afgeven aan de vreemdeling die gemachtigd werd om voor een beperkte tijd in het Rijk te 

verblijven ingevolge deze wet of ingevolge de bijzondere omstandigheden eigen aan de betrokkene of 

ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België: 

(…) 

2° indien hij niet meer voldoet aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden.” 

 

De vernietiging van de onderliggende beslissing tot weigering van verlenging van tijdelijk verblijf heeft tot 

gevolg dat verzoekers terugvallen op hun eerdere rechtspositie, waarin zij verblijfsrecht hadden. Om die 

reden, en het feit dat het bestreden bevel geen rechtsgrond meer heeft, vereisen de rechtszekerheid en 

de duidelijkheid in het rechtsverkeer dat er geen enkele ondubbelzinnigheid blijft bestaan omtrent het 

bevel om het grondgebied te verlaten. Derhalve wordt het bestreden bevel vernietigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 
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De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 11 mei 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig maart tweeduizend 

zeventien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


