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 nr. 204 623 van 30 mei 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. VAN DER SCHUEREN 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  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 Mongolische nationaliteit te zijn, op 

27 januari 2017 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 9 

december 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 3 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 april 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. DRIESEN, die loco advocaat F. VAN DER SCHUEREN 

verschijnt voor de verzoekende partijen, 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. Op 9 december 2016 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing 

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

onontvankelijk wordt verklaard. 

 

1.2. Op 9 december 2016 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris eveneens de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing en 

deze is gemotiveerd als volgt: 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 
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Mevrouw, 

 

Naam, voornaam: M(…), O(…)  

geboortedatum: (…)  

geboorteplaats:  

nationaliteit: Mongolie 

 

beweert bij DVZ eveneens gekend te zijn als B(…), R(…), geboren op (…) te (…) en als B(…), K(…), 

geboren op (…); 

. 

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

die het Schengenacquis ten voile toepassen1, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, onmiddellijk na de kennisgeving. 

Betrokkene dient vergezeld te worden door: L(…), A(…), geboren op (…), nationaliteit: Mongolië 

 

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 op grond van volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: Betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

paspoort voorzien van een geldig visum. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat:  

 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten van 11.05.2015, aan betrokkene betekend op 29.05.2015.“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoeker de schending op van artikel 41 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie en het hoorrecht. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Verzoekster verwijst naar het verzoek tot nietigverklaring dat werd ingediend tegen de 

onontvankelijkheidsbeslissing inzake de aanvraag tot humanitaire regularisatie. Ten gronde werpt 

verzoekster het volgende op: 

 

"EERSTE MIDDEL: Schending van art. 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen. Schending van art. 9bis van de Vreemdelingenwet Schending van 

de artikelen 3 en 8 EVRM. Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. Schending van de materiële 

motiveringsplicht. Artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen bepaalt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die ten grondslag liggen aan die beslissing, en dat de gegeven 

motivering afdoende dient te zijn. De bestreden beslissing is door verwerende partij onontvankelijk 

verklaard omdat er geen buitengewone omstandigheden zouden zijn op basis waarvan het van 

verzoekers redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij naar Mongolië afreizen om de aanvraag bij de 

consulaire post aldaar in te dienen. Dit is absoluut onvoldoende en foutief gemotiveerd. 

 

De asielprocedure van verzoekers heeft vier jaar en elf maanden geduurd, hetgeen uitzonderlijk is en 

daarmee een grond op zich om een humanitaire regularisatie toe te wijzen. Gedaagde meent dit niet als 

zodanig te moeten beschouwen aangezien verzoekers van het grondgebied verwijderd zouden zijn 

geweest. Gedaagde stelt dat verzoekers naar Frankrijk zouden zijn vertrokken, hetgeen niet het geval 

is. Zij dienden enkel een asielaanvraag in om een maandelijkse toelage te ontvangen. Verzoekers zaten 

financieel aan de grond en hadden de grootste moeite om te overleven. Door verzoekers werden 

verschillende bewijsstukken voorgelegd waaruit blijkt dat zij vanaf de asielaanvraag in België op 24 
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november 2003 tot en met 7 juni 2004 materiele hulp ontvingen in het lokaal opvanginitiatief voor 

asielzoekers. Dat ook met betrekking tot het vermeende verblijf in Duitsland en de repatriëring naar 

Mongolië de bestreden beslissing vaag en incorrect is. De bestreden beslissing stelt als volgt: "Het 

attest van voedselpunt Antonius gaat over de periode van 26.5.2005 tot 24.7.2008, dit is echter de 

periode na het verblijf in Frankrijk en kan aldus niet weerhouden worden. Verzoekers begrijpen niet 

waarom deze informatie niet weerhouden kan worden nu zij nooit in Frankrijk gevestigd zijn geweest. 

Het attest van het voedselpunt Sint-Antonius toont juist aan dat verzoekers in België verbleven, en dus 

niet in Duitsland. Verzoeker is nooit gedwongen teruggekeerd naar Mongolië. Verzoeker vraagt zich ook 

af waarom hij geseind zou staan in Duitsland als hij effectief terug zou zijn gekeerd naar Mongolië. 

Verwerende partij spreekt zichzelf daarnaast tegen; op basis van vingerafdrukken wordt vestiging in 

Frankrijk aangenomen, maar op basis van attesten waaruit de verschaffing van materiele hulp aan 

verzoekers in België blijkt, kan dan ineens niet worden geconcludeerd dat verzoekers zich in België 

bevonden. Verwerende partij legt de door verzoekers voorgelegde stukken (bijgevoegd in stuk 2 t/m 5) 

gewoonweg naast zich neer en houdt er een tunnelvisie op na. Er kan op basis van de nieuwe 

elementen in alle redelijkheid niet langer worden gesteld dat verzoekers het Belgisch grondgebied 

hebben verlaten in de periode na de asielaanvraag in België. De materiele motiveringsplicht werd 

geschonden. 

 

TWEEDE MIDDEL: Schending van art 9bis van de Vreemdelingenwet Schending van art. 41 van het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Dat verzoekers het voorwerp uitmaken van een 

beslissing 9bis Vw. Dat art. 9bis Vw een omzetting vormt van art. 6.4 van RL 2008/115. Dat derhalve het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van toepassing is. Dat art. 41 van het Handvest 

als volgt luidt: (…).  

Dat art. 41 van het Handvest van toepassing is op alle handelingen die worden gesteld in uitvoering van 

de Europese regelgeving waaronder zeker begrepen zijn de handelingen die voortvloeien uit de 

toepassing van richtlijnen. Dat het feit dat gedaagde niet beschouwd kan worden als een Europese 

instelling geen afbreuk doet aan de toepassing van het Handvest. In het arrest M. G en R.N tegen 

Nederland van het Europees Hof van Justitie dd. 10.09.2013 wordt gesteld dat de nattionale recht een 

eventuele schending van het hoorrecht als volgt dient te onderzoeken (overweging 38): Met betrekking 

tot de door de verwijzende rechter gestelde vragen moet worden opgemerkt dat schending van de 

rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot 

nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer 

deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (zie in die zin met 

name arresten van 14februari 1990, Frankrijk/Commissie, C-301/87, Jurispr. blz. 1-307, punt 31; 5 

oktober 2000, Duitsland/Commissie, C-288/96, Jurispr. blz. 1-8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan 

Shunde Yongfian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08P, Jurispr. blz. 1-9147, punt 94, en 6 

september 2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, punt 80). Dat verzoeker verwijst naar arrest 110832 van de 

RW dd. 27.09.2013. In het verzoekschrift had de verzoeker het volgende middel opgeworpen: 

 

(…). Dat in casu de Raad als volgt motiveerde op het middel: (…). Dat verzoekster ook in onderhavig 

verzoekschrift het hoorrecht wenst in te roepen. Immers, indien zij 

gehoord was geweest, had verwerende partij wellicht anders beslist inzake de regularisatieaanvraag en 

was het bevel om het grondgebied te verlaten niet aan verzoekster betekend geweest. Dat de afgifte 

van het bevel om het grondgebied te verlaten nauw samenhangt met de 

weigeringsbeslissing inzake de humanitaire regularisatie. Dat zonder twijfel de bijlage 13 een beslissing 

tot verwijdering inhoudt gelet op art 1 6° van de 

Vreemdelingenwet. Dat derhalve richtlijn 2008/115 van toepassing is. Dat van zodra een Europese 

richtlijn van toepassing, gedaagde rekening dient te houden van de hogere 

normen van toepassing in gemeenschapsrecht. Dat dus ook in casu het hierboven aangehaalde artikel 

41 van het Handvest van toepassing is. Dat, indien het hoorrecht correct was uitgeoefend, de bestreden 

beslissing wellicht nooit zou zijn 

genomen. De bestreden beslissing dient dan ook te worden vernietigd.” 

 

2.2. Verzoekster laat na enige toelichting te geven bij de opgeworpen schendingen van de artikelen 3 en 

8 EVRM.  

 

De Raad kan niet anders dan vaststellen dan dat verzoekster zich op geen enkele wijze richt tegen de 

motieven van de bestreden beslissing. Het betoog gericht tegen de regularisatieaanvraag is niet het 

voorwerp van het huidige beroep. Het beroep tegen de beslissing waarbij de aanvraag onontvankelijk 

wordt verklaard, gekend onder RvV 200 271 / IX, is bovendien met arrest nr. 204 621 van 30 mei 2018 

verworpen. 
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Verzoekster beperkt zich tot te stellen dat, indien zij was gehoord, verwerende partij wellicht anders had 

beslist inzake de regularisatieaanvraag en dat de bestreden beslissing nooit zou zijn genomen. 

 

Een schending van het recht om gehoord te worden kan slechts de rechtmatigheid van de bestreden 

beslissing beïnvloeden, wanneer verzoekende partij zou aantonen dat zij niet de mogelijkheid heeft 

gehad om de relevante gegevens mee te delen die de inhoud van de bestreden beslissing hadden 

kunnen beïnvloeden. 

 

In het kader van het hoorrecht, als beginsel van behoorlijk bestuur, is enkel vereist dat verzoekende 

partij nuttig voor haar belangen kan opkomen. Het volstaat dat de betrokkene de gelegenheid krijgt zijn 

standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten, hetgeen ook schriftelijk kan gebeuren (RvS 15 februari 

2007, nr. 167.853). Bovendien blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat de verzoekende 

partij reeds vijfmaal een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet heeft ingediend, waarvan de meest recente aanvraag op 23 juni 2016. Inzonderheid 

gelet op het feit dat de langdurige afwezigheid van de verzoekende partij ook reeds bij de vorige 

aanvragen tot verblijfsmachtiging een struikelblok vormde, kan er geen redelijke betwisting bestaan over 

het feit dat de verzoekende partij bij haar vijfde aanvraag tot verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet ruimschoots over de mogelijkheid beschikte om alle nuttige elementen aan 

de gemachtigde van de staatssecretaris ter kennis te brengen. De Raad stelt vast dat de verzoekende 

partij redelijkerwijs geacht moet worden een mogelijkheid te hebben gehad om uitleg te verschaffen over 

de reden van de asielaanvraag in Frankrijk, en ook om sluitend bewijs voor te leggen dat zij niet in 

Duitsland heeft verbleven. In de mate de verzoekende partij heeft nagelaten om voormelde gegevens 

reeds bij de aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de Vreemdelingenwet ter 

kennis te brengen, kan dit gebrek aan zorgvuldigheid enkel aan de verzoekende partij zelf worden 

verweten, en kan niet worden beschouwd als een schending van de hoorplicht in hoofde van de 

gemachtigde van de staatssecretaris, die redelijkerwijs kon vaststellen dat verzoekende partij haar 

persoonlijke situatie reeds had kenbaar gemaakt middels voornoemde aanvraag. 

 

Het enig middel kan niet worden aangenomen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig mei tweeduizend achttien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


