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 nr. 40 617 van 23 maart 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 5 februari 2010 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van het bevel 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 14 januari 2010 om het 

grondgebied te verlaten, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 26 januari 2010. 

 

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 23 februari 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 maart 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. MOSKOFIDIS, die loco advocaat M. SAMPERMANS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché K. PAPPAERT, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, dient op 21 november 2008 een aanvraag in om 

machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter 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). 

 

Op 24 november 2008 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op basis van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. 

 

Op 19 december 2008 dient verzoeker een aanvulling in bij zijn aanvraag op grond van artikel 9bis. 
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Op 30 maart 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag op grond van artikel 9ter ontvankelijk wordt verklaard. 

 

Op 14 januari 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing waarbij de aanvraag op grond van artikel 9ter ongegrond wordt verklaard. 

 

Op 26 januari 2010 wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis gebracht.  

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

“in uitvoering van de beslissing van de gemachtigde vr de Staatssecretaris van Migratie- en asielbeleid 

(1) (2) 

wordt aan A. S. 

geboren te E., op 17/11/1987, 

van Turkse nationaliteit, het bevel gegeven om uiterlijk op 26/02/2010 

(datum aanduiden) het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van Denemarken, 

Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, 

Tsjechië, Zweden en Zwitserland (3), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich 

naar toe te begeven (4). 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

De betrokkene verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft (art. 7, alinea 1,2° van de Wet 

van 15 december 1980 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Dat de vernietiging van voornoemde beslissing wordt gevraagd wegens: 

1. machtsoverschrijding 

2. foutieve en onvoldoende motivering van de beslissing 

Dat het bevel om het grondgebied te verlaten stelt dat verzoeker langer verblijft in het Rijk dan de 

overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in zou slagen het bewijs te leveren dat hij deze 

termijn niet overschreden heeft. 

Dat deze motivering manifest ontoereikend is. 

Dat verzoeker een regularisatieaanvraag deed op basis van duurzame sociale bindingen en humanitaire 

redenen. 

Dat verzoeker evenwel geen beslissing heeft mogen in ontvangst nemen waarin vermeld zou staan dat 

dit verzoek onontvankelijk dan wel ongegrond zou zijn. 

Dat hieruit aldus blijkt dat verzoeker een bevel heeft gekregen om het grondgebied van België te 

verlaten, terwijl het tegendeel niet bewezen noch aangetoond is van het feit dat verzoeker wel degelijk 

op basis van duurzame sociale bindingen en humanitaire redenen, het recht dient te bekomen om alhier 

in België te verblijven. 

Dat er aldus manifest sprake is van een foutieve en onvoldoende motivering in de bestreden beslissing. 

Dat hieruit dan ook verplicht dient geconcludeerd te woerden dat de bestreden beslissing manifest in 

strijd is met de motiveringsplicht. 

Dat er omtrent de integratie ven duurzame sociale bindingen van verzoeker geen twijfel bestaat. 

“De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschrijding genomen” (R.v.St., 4 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St., 30 september 

1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St., 23 november 195, stad Oostende, nr. 11.519); 

Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering – en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en 

juridisch aanvaardbare motivering – gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen; 

Uit het voormelde blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridische onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is.” 
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2.2. In de nota repliceert verwerende partij dat de motieven van de bestreden beslissing niet worden 

tegengesproken door de stukken uit het administratief dossier. Verzoeker betwist ook niet dat hij langer 

in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn. 

Verwerende partij merkt op dat de aanvraag om machtiging tot verblijf, ingediend door verzoeker op 26 

november 2008, werd afgesloten met een beslissing van 26 maart 2009 waarbij de aanvraag 

onontvankelijk werd verklaard. Deze beslissing werd nog niet aan verzoeker ter kennis gebracht. 

 

Verwerende partij voegt hieraan toe, met verwijzing naar rechtspraak van de Raad van State, dat een 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet geen invloed 

heeft op de verblijfsstatus van de vreemdeling en niet verhindert dat ten aanzien van de vreemdeling 

een verwijderingsmaatregel wordt genomen. De uitvoerbaarheid van het thans aangevochten bevel 

wordt hierdoor evenmin opgeschort. Het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf heeft 

geen invloed op de verblijfsstatus van de vreemdeling en verhindert bijgevolg in principe niet dat ten 

aanzien van de vreemdeling een verwijderingsmaatregel wordt genomen. 

 

Verwerende partij concludeert dat er slechts sprake kan zijn van machtsoverschrijding wanneer de 

bestuursoverheid zich de bevoegdheid aanmatigt die de wet aan een ander overheidsorgaan heeft 

opgedragen. In casu heeft verwerende partij volledig binnen haar bevoegdheid gehandeld. 

 

2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, 

zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert 

dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 7, alinea 1, 2° van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met 

name dat verzoeker langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er 

niet in slaagt het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft. Verzoeker maakt niet 

duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische 

en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn 

aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Verzoeker zet uiteen dat uit de motieven van de bestreden beslissing niet blijkt dat rekening werd 

gehouden met de door hem ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet. 

 

Het hoofdmotief van de bestreden beslissing bestaat erin dat verzoeker langer in het Rijk verblijft dan de 

overeenkomstig artikel 6 van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te 

leveren dat deze termijn niet overschreden werd. 

 

Artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of 

zijn gemachtigde de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

3 maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, bevel geven het grondgebied vóór een bepaalde datum 

te verlaten: 

(…) 

2° 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; 

(…)” 

 

Er wordt opgemerkt dat verzoeker het hoofdmotief van de bestreden beslissing niet betwist. 

 

Verzoeker voert aan dat geen rekening werd gehouden met zijn aanvraag om machtiging tot verblijf. 

Deze grief van verzoeker tast op zich niet de pertinentie van het ene determinerende motief aan. Het 
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bestreden bevel is genomen ten gevolge van de illegale verblijfssituatie van verzoeker, die verzoeker 

niet betwist. 

 

Er dient te worden opgemerkt dat verwerende partij bij het nemen van een bevel om het grondgebied te 

verlaten op grond van artikel 7 van de Vreemdelingenwet in feite niets anders vaststelt dan een situatie 

die door dat artikel geviseerd wordt. Dergelijke vaststelling dat één van de situaties geviseerd in artikel 7 

van de Vreemdelingenwet zich voordoet, volstaat op zich als motivering in rechte en feite van het bevel, 

zonder dat verwerende partij gehouden is daarbuiten nog andere motieven aan te brengen.  

 

Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoeker in november 2008 twee aanvragen om machtiging tot 

verblijf heeft ingediend, één op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en een andere op basis 

van artikel 9bis. De aanvraag op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet is volledig 

afgehandeld, deze aanvraag werd afgewezen bij beslissing van 14 januari 2010. In het dossier bevindt 

zich geen beslissing inzake de door verzoeker ingediende aanvraag op basis van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet. Verwerende partij stelt in de nota dat er wel al een beslissing zou zijn genomen, 

maar dat deze nog niet aan verzoeker werd ter kennis gebracht. Ter zitting deelt verwerende partij mee 

dat deze beslissing op 22 februari 2010 aan verzoeker ter kennis werd gebracht. De Raad stelt vast dat 

deze kennisgeving op 22 februari 2010 dateert van na de bestreden beslissing zodat hiermee geen 

rekening kan gehouden worden bij het beoordelen van de wettigheid van de bestreden beslissing. 

 

De Raad merkt op dat een ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet de uitvoerbaarheid van het thans aangevochten bevel om het grondgebied 

te verlaten niet opschort (cf. o.m. RvS 6 april 2000, nr. 86.715; RvS 22 juli 2002, nr. 109.500; RvS 6 

februari 2004, nr. 127.903; RvS 3 juni 2004, nr. 132.035; RvS 3 juni 2004, nr. 132.036; RvS 7 januari 

2005, nr. 138.946; RvS 20 november 2006, nr. 164.950), of zou verhinderen dat na het indienen ervan 

nog een dergelijk bevel aan de vreemdeling wordt gegeven (RvS 3 juni 2004, nr. 132.036). 

 

Het indienen van een aanvraag op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft immers geen 

invloed op de verblijfsstatus van de vreemdeling en verhindert bijgevolg in principe niet dat ten aanzien 

van de vreemdeling een verwijderingsmaatregel wordt genomen (RvS 12 januari 2007, nr. 166.626). 

 

Daarnaast dient te worden benadrukt dat verzoeker met zijn betoog niet aantoont dat er in casu een 

bepaling van materieel recht zou zijn geschonden waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het 

indienen van een aanvraag op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet de uitvoerbaarheid zou 

opschorten van een bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten of zou verhinderen dat na het 

indienen ervan nog een dergelijk bevel aan de vreemdeling wordt gegeven (RvS 22 juli 2002, nr. 

109.500; RvS 3 juni 2004, nr. 132.035; RvS 3 juni 2004, nr. 132.036). 

 

Verzoeker maakt bijgevolg met zijn betoog op generlei wijze aannemelijk dat de motivering niet 

afdoende zou zijn.  

 

Verzoeker voert aan dat er sprake is van machtsoverschrijding omdat de bestreden beslissing steunt op 

onjuiste of juridisch onaanvaardbare motieven. Nu blijkt dat dit niet het geval is en uit hetgeen hierboven 

werd gesteld blijkt dat de bestreden beslissing steunt op afdoende motieven, kan niet worden 

aangenomen dat er in casu sprake is van machtsoverschrijding. 

 

De schending van de door verzoeker aangevoerde bepalingen kan niet worden aangenomen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig maart tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


