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 nr. 191 934 van 13 september 2017 

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 Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 5 februari 2013 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 4 

september 2012 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 wordt verklaard en van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 4 september 2012 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 27 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 augustus 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat O. TODTS, die loco advocaat H. VAN VRECKOM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, 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. Verzoekster diende op 12 mei 2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 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). 

1.2. de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) trof op 4 september 2012 een beslissing waarbij de in 
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punt 1.1. vermelde aanvraag onontvankelijk werd verklaard. Verzoekster werd hiervan op 24 januari 

2013 in kennis gesteld. 

 

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

 

“[…] 

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 door betrokkene voorgelegde stuk met name haar ‘membershipcard’ kan niet door onze diensten 

worden aanvaard als zijnde een identiteitsdocument aangezien de omzendbrief van 21.06.07 (punt II C 

1-b) stelt dat de identiteit en nationaliteit moet bewezen worden door een internationaal erkend 

paspoort, of een gelijkwaardige reistitel, of een identiteitskaart. 

[…]” 

 

1.3. Eveneens op 4 september 2012 trof de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Verzoekster werd hiervan tevens op 

24 januari 2013 in kennis gesteld. 

 

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

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

In uitvoering van de beslissing van   

V.(…) K.(…), attaché, 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie wordt aan de persoon die verklaart te heten  

A.(…), V.(…) en geboren te zijn te (…) op (…), en van nationaliteit Kosovo te zijn 

Het bevel gegeven, om ten laatste binnen 30 dagen na de kennisgeving, het grondgebied van België te 

verlaten, evenals de grondgebied van de volgende Staten:  

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naartoe te begeven. 

Krachtens artikel 7, eerste lid van de wet van 15 december 1980: 

2° 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: betrokkene is niet als vluchteling erkend en 

werd geen subsidiaire bescherming toegekend (beslissing: ‘afstand van het geding’ genomen op 

14.11.2001 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen);” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie op van niet-ontvankelijkheid 

van het beroep, voor zover het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing, wegens het gebrek aan 

het rechtens vereiste belang. De verwerende partij wijst erop dat verzoekster op 6 februari 2013 een 

nieuwe aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet indiende 

waarbij de buitengewone omstandigheden werden onderzocht, waardoor zij geen actueel belang kan 

doen gelden bij de nietigverklaring van de beslissing waarbij een eerdere aanvraag werd verworpen 

omwille van het gebrek aan identiteitsdocumenten. 

 

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wijst erop dat in de beschikking van 

27 juni 2017, waarbij de partijen werden uitgenodigd voor de terechtzitting van 17 augustus 2017, werd 

gewezen op de toepasselijkheid van artikel 39/68-3 van de vreemdelingenwet. De eerste paragraaf van 

deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1. Indien een verzoekende partij een ontvankelijk verzoekschrift indient tegen een beslissing 

genomen op basis van artikel 9bis terwijl een beroep tegen een eerdere tegen hem getroffen beslissing 

op basis van artikel 9bis nog hangende is, oordeelt de Raad op grond van het laatst ingediende 

verzoekschrift. De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van het eerder ingediende beroep, 

tenzij zij haar belang aantoont. 

(…)” 
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2.3. Onderhavige vordering tot nietigverklaring is in de eerste plaats gericht tegen de beslissing waarbij 

de aanvraag om machtiging tot verblijf van 12 mei 2009 onontvankelijk werd verklaard. Verzoekster 

diende op 6 februari 2013 samen met haar echtgenoot een nieuwe aanvraag in om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag gaf aanleiding tot een 

onontvankelijkheidsbeslissing van 6 januari 2017 waartegen verzoekster op 24 februari 2017 een 

beroep instelde bij de Raad (gekend onder rolnummer RvV 200 916). Aangezien er bijgevolg een 

beroep hangende is tegen een eerdere jegens verzoekster getroffen beslissing op basis van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet, wordt zij geacht afstand te doen van het onderhavige beroep. 

 

2.4. De aanwezige raadsvrouw van verzoekster bevestigt ter terechtzitting dat zij geen belang kan doen 

gelden bij haar beroep in zoverre dit gericht is tegen de eerste bestreden beslissing. Zij meent echter 

haar belang te behouden wat haar vordering betreft tegen de verwijderingsmaatregel (bijlage 13), thans 

de tweede bestreden beslissing. 

 

2.5. De Raad stelt de afstand vast van het beroep voor zover dit gericht is tegen de eerste bestreden 

beslissing. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig ‘middel’, voor zover dit gericht is tegen de tweede bestreden beslissing, werpt 

verzoekster de schending op van artikel 41, §1, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het 

gebruik van de talen in bestuurszaken (hierna: de Taalwetten Bestuurszaken). Verzoekster stelt in haar 

middel het volgende: 

 

“Surabondamment le Conseil constatera que .l'ordre de quitter le territoire qui constitua l'accessoire de 

la décision jugeant la demande de régularisation de la requérante irrecevable, est rédigé en partie en 

français et en partie en néerlandais. 

Qu’il a déjà été jugé par votre Conseil:, dans un Arrêt du 17.31.2009 n°34.246 eue : 

« K:i ;'espèce, la décision d'exclusion a été rédigée en partie en français et er: partie en néerlandais de 

telle sorte que son auteur n'a pas respecté les lois coordonnées de 1966 sur l'emploi des langues et 

plus particulièrement son article 41 qui est d'ordre public », 

Que l'or, rappellera également l'Arrêt; du 01.03.2010 n°39.582 qui précise que Lorsqu'une décision est 

prise à la suite d'une demande introduite par un particulier une dos langues nationales, la décision doit 

être rétablie dans cette langue (article 41. §1er des Lois coordonnées sur l'emploi des langues -ratière 

administrative du 18.07.1566)." 

 

3.2. Het door verzoekster geschonden geachte artikel 41, §1, van de Taalwetten Bestuurszaken bepaalt 

het volgende : 

 

“§ 1. De centrale diensten maken voor hun betrekkingen met de particulieren gebruik van die van de 

drie talen waarvan de betrokkenen zich hebben bediend.” 

 

3.3. De Raad merkt op dat het middel elke grondslag mist aangezien artikel 41, §1, van de Taalwetten 

Bestuurszaken van toepassing is indien de overheid een antwoord formuleert op een vraag van de 

bestuurde. Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) maakt echter een 

ambtshalve maatregel uit die geenszins een antwoord vormt op enige aanvraag van verzoekster. De 

gemachtigde van de staatssecretaris stelde ambtshalve vast dat verzoekster langer in het Rijk verbleef 

dan de overeenkomstig artikel 6 van de vreemdelingenwet bepaalde termijn waardoor artikel 41,§ 1, van 

de Taalwetten Bestuurszaken te dezen niet van toepassing is (cf. RvS 28 februari 2011, nr. 211.569; 

RvS 11 juli 2001, nr. 97.721). 

 

3.4. Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten werd zowel in het Nederlands als in het Frans 

opgesteld omdat de gemachtigde van de staatssecretaris op het ogenblik dat hij deze beslissing nam 

bezwaarlijk kon voorzien waar deze aan verzoekster ter kennis zou worden gebracht. Er werd geen 

schending van artikel 41, §1, van de Taalwetten Bestuurszaken aangetoond. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De afstand van het geding wordt vastgesteld voor zover het beroep gericht is tegen de beslissing 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk wordt verklaard, thans de eerste bestreden beslissing. 

 

Artikel 2 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen voor zover het gericht is tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13), thans de tweede bestreden beslissing. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien september tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


