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 nr.  197 953 van 15 januari 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X  

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. CHRISTIAENS 

Kerkstraat 38 

8400 OOSTENDE 

  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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Indiase nationaliteit te zijn, op 10 januari 2014 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, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 13 december 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 november 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. CHRISTIAENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart de Indiase nationaliteit te hebben. 

 

Op 31 januari 2005 diende verzoeker een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9.3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 3 mei 2005 diende verzoeker onder een andere naam een verzoek tot internationale bescherming in. 
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Op 24 mei 2005 verklaarde de gemachtigde de eerste aanvraag van verzoeker om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9.3 van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. 

 

Op 8 augustus 2005 nam de gemachtigde een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26bis). Deze beslissing werd door de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen op 23 september 2005 bevestigd. Verzoeker diende tegen deze 

beslissing beroep in bij de Raad van State, die bij arrest van 25 maart 2010 met nummer 202.360 het 

beroep verwierp. 

 

Op 20 juli 2006 diende verzoeker een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9.3 van de Vreemdelingenwet.  

 

Op 4 december 2006 nam de gemachtigde van de burgemeester van Antwerpen een beslissing tot niet-

inoverwegingname van de tweede aanvraag van verzoeker om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9.3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker diende tegen deze beslissing beroep in bij de Raad van 

State, die het beroep bij arrest van 1 oktober 2009 met nummer 196.561 verwierp. 

 

Op 19 december diende verzoeker een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9.3 van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 8 november 2007 verklaarde de gemachtigde deze derde aanvraag om machtiging tot verblijf op 

grond van medische redenen onontvankelijk. Diezelfde dag nam de gemachtigde ook een beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 1 oktober 2009 richtten de Nederlandse autoriteiten een terugnameverzoek van verzoeker aan 

België.  

 

Op 15 oktober 2009 verklaarden de Belgische autoriteiten zich akkoord met het terugnameverzoek. 

 

Op 10 december 2009 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 24 maart 2010 kreeg verzoeker het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 17 november 2010 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van verzoeker om machtiging tot verblijf 

op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ongegrond. Diezelfde dag nam de gemachtigde ook 

nog een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 27 januari 2012 nam de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding en beslissing tot terugleiding naar de grens. 

 

Op 26 mei 2012 nam de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Op 24 januari 2013 diende verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Europese Unie, in functie van zijn Nederlandse echtgenote.  

 

Op 18 juli 2013 nam de gemachtigde een beslissing tot weigering van een verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Verzoeker diende tegen deze 

beslissing beroep in bij de Raad. 

 

Op 13 december 2013 nam de gemachtigde opnieuw een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Deze beslissing vormt de bestreden beslissing en is gemotiveerd als volgt: 

 

“De heer: 

naam: L. K. 

geboortedatum: […]1982 

geboorteplaats: A. 

nationaliteit: India 

In voorkomend geval, ALIAS: / 
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wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen dagen na de kennisgeving / uiterlijk op 12/01/2014 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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 volgende feiten: 

Artikel 7, alinea 1: 

x 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum. 

 

Bovendien, zijn intentie om te huwen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Hij kan naar zijn land 

terugkeren om een visa te krijgen vanaf het moment dat er een huwelijksdatum vastgelegd is. 

 

Preventieve maatregelen(3)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt op dat verzoeker geen belang heeft bij de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Hij stelt dat de gemachtigde, ingevolge artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, in 

casu verplicht is om een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen 

en dus niet over enige discretionaire bevoegdheid beschikt. Hij zet uiteen dat hij, gelet op voormelde 

wetsbepaling, bij een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing, behoudens in het geval 

hierdoor hogere rechtsnormen zouden worden geschonden, niet anders kan dan opnieuw over te gaan 

tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Daarnaast geeft hij aan dat verzoeker 

voorafgaand aan de in casu bestreden beslissing reeds op 27 januari 2012, 26 mei 2012 en 18 juli 2013 

een bevel om het grondgebied te verlaten heeft gekregen zodat het thans een herhaald bevel betreft. 

 

De Raad merkt echter op dat verzoeker betwist dat toepassing kan worden gemaakt van artikel 7, 

eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, zodat niet zonder een onderzoek van de middelen kan worden 

gesteld dat vaststaat dat deze wetsbepaling toepasbaar is. 

 

Er kan niet zonder meer worden gesteld dat verzoeker geen belang heeft bij de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. 

 

De exceptie wordt verworpen.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in zijn enig middel een schending aan van artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet 

iuncto de materiële motiveringsplicht.  

 

Hij verschaft de volgende toelichting: 

 

“Terwijl verzoeker beschikt over een geldig paspoort én hij een tijdelijk verblijf heeft ingevolge art. 39/79 

Vreemdelingenwet 

 

Zodat ten onrechte een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend 

Toelichting: 

Verzoeker heeft eerder, op 24.01.2013, een verzoek tot het verkrijgen van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie ingediend ex art. 40ter Vreemdelingenwet, gelet op zijn huwelijk 

met mevr. K. 

 

Deze aanvraag werd geweigerd op 24.07.2013, waarbij verzoeker een bevel ontving om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). 
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Verzoeker heeft tegen deze beslissing schorsend beroep aangetekend bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen bij verzoekschrift dd. 06.08.2013 (stuk 2). Omdat er bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken een probleem was inzake identificatie (er zouden twee nummers aan verzoeker 

verbonden zijn), waardoor geen identificatie bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen mogelijk was, 

en verzoeker zijn bijlage 35 nog niet had ontvangen. 

 

Deze problemen zouden intussen rechtgezet zijn en verzoeker verwacht elk moment de bijlage 35. Hoe 

dan ook schorst het aangetekende beroep de tenuitvoerlegging van het bevel om het grondgebied te 

verlaten op grond van art. 39/79 Vreemdelingenwet. 

 

De motivering in de bestreden beslissing is dan ook gewoon foutief: niet alleen beschikt verzoeker over 

een paspoort (dat hem door de lokale politie Oostende was afgenomen, doch zou teruggegeven 

worden), bovendien heeft hij wel degelijk recht om in België te verblijven in afwachting van de 

behandeling van zijn annulatieberoep.” 

 

Verzoeker wijst op artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet en meent dat gezien hij op 6 augustus 2013 

een schorsend beroep heeft ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, verweerder niet 

zomaar een bevel om het grondgebied te verlaten kon nemen. 

 

De Raad van State oordeelde in zijn arrest nr. 238.170 van 11 mei 2017 dat artikel 39/79 van de 

Vreemdelingenwet betrekking heeft op bepaalde categorieën van vreemdelingen die een 

annulatieberoep hebben ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen één van de 

beslissingen geviseerd in het tweede lid, zijnde verwijderingsmaatregelen of beslissingen tot weigering 

van de erkenning van een verblijfsrecht of beslissingen tot beëindiging van een verblijfsrecht of 

veiligheidsmaatregelen. Conform artikel 39/79, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet kan tijdens de 

voor het indienen van het beroep vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, gericht 

tegen de in het tweede lid bepaalde beslissingen, ten aanzien van de vreemdeling geen enkele 

maatregel tot verwijdering van het grondgebied gedwongen worden uitgevoerd en mogen geen 

zodanige maatregelen ten opzichte van de vreemdeling worden genomen wegens feiten die aanleiding 

hebben gegeven tot de beslissing waartegen dat beroep is ingediend.  

 

De Raad van State heeft artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet enerzijds geïnterpreteerd in de zin dat 

indien de vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een verwijderingsmaatregel zoals bedoeld in het 

tweede lid, dan mag die niet worden uitgevoerd tijdens de beroepstermijn en tijdens het onderzoek van 

het beroep. Anderzijds heeft de Raad van State er echter in voormeld arrest ook op gewezen dat 

wanneer de vreemdeling  het voorwerp uitmaakt van een beslissing zoals bedoeld in het tweede lid die 

geen verwijderingsmaatregel is, een dergelijke maatregel niet mag worden genomen tijdens de 

beroepstermijn en het onderzoek van het beroep. Volgens de Raad van State is de betrokken 

vreemdeling niet illegaal gedurende deze termijnen en de gemachtigde mag dus geen 

verwijderingsmaatregel nemen die gestoeld is op artikel 7 van de Vreemdelingenwet. Verweerder kan 

dan ook niet dienstig voorhouden dat het schorsend beroep bij de Raad enkel tot gevolg heeft dat een 

beslissing niet gedwongen uitgevoerd kan worden en geenszins tot gevolg heeft dat de gemachtigde 

geen beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten zou mogen nemen. 

 

Verweerder meent dat verzoeker geen belang heeft bij zijn middel omdat het annulatieberoep in casu 

schorsende werking heeft en het bevel derhalve niet gedwongen uitgevoerd kan worden zolang het 

beroep hangende is. Verweerder meent ook dat dit geen afbreuk doet aan de motieven van de 

bestreden beslissing. 

 

Verweerder gaat er met dit betoog echter aan voorbij dat artikel 39/79, § 1 van de Vreemdelingenwet 

eveneens bepaalt dat geen “zodanige maatregelen” (lees verwijderingsmaatregelen) mogen worden 

genomen wegens feiten die aanleiding hebben gegeven tot de beslissing waartegen het beroep is 

ingediend. Uit de motieven van het bestreden bevel blijkt dat het vermeende illegaal verblijf het 

determinerend element is bij het nemen van het bevel, terwijl in wezen enkel kan worden vastgesteld 

dat  verzoeker zijn beroepsrechten heeft uitgeput op grond van artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet.  

Verweerder kan in zijn betoog niet gevolgd worden gezien hierboven reeds werd vastgesteld dat 

verzoeker gedurende de periode van de procedure voor de Raad niet illegaal in het Rijkt verblijft. 

 

Een schending van artikel 39/79 van de Vreemdelingenwet wordt aangenomen. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 
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4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. 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 verweerder. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

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

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 13 december 2013 tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. 

 

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

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


