
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 211 835 van 31 oktober 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. BLOMME 

Vredelaan 66 

8820 TORHOUT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Russische nationaliteit te zijn, in eigen 

naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, X, X en X, op 19 juni 2015 

hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 18 mei 2015 tot afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten (twee bijlagen 

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 1 augustus 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 september 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

 Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. VUYLSTEKE, die loco advocaat K. BLOMME verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 15 juli 2013 dienen de verzoekers een (vijfde) asielaanvraag in. 

 

Op 28 november 2013 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: 

de commissaris-generaal) om de verzoekers de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus te weigeren. 
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De verzoekers dienen op 30 december 2013 bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad) een beroep in tegen de voormelde beslissing van de commissaris-generaal.  

 

Op 15 januari 2014 dienen de verzoekers 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). 

 

Op 18 mei 2015 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) dat 

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

onontvankelijk is. Deze beslissing werd vernietigd bij ’s Raads arrest nr. 211 834 van 31 oktober 2018.  

 

Op 18 mei 2015 beslist de gemachtigde tevens tot de afgifte van twee bevelen om het grondgebied te 

verlaten (bijlagen 13). Deze bevelen zijn de thans bestreden beslissingen. Zij werden aan de verzoekers 

ter kennis gebracht op 27 mei 2015. 

 

De eerste bestreden beslissing is het bevel dat werd getroffen ten aanzien van de eerste verzoeker. Zij 

is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

De heer die verklaart te heten; 

 

Naam, voornaam: T., L. A. L. 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit Russische Federatie 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven.  

 

Binnen 7 dagen na de kennisgeving.  

 

Reden van de beslissing 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgeven in toepassing van artikel 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: 

°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: 

Mijnheer toont niet aan in het bezit te zijn 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 7 dagen 

verminderd omdat:  

°4° de onderdaan van een derde lang niet binnen de toegekende termijn aan eerdere beslissingen tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: Mijnheer heeft geen gevolg gegeven aan volgende bevelen die door 

hem betekend werden: 17.10.2011, 20.02.2012, 22.11.2012 en 06.12.2013. Mijnheer krijgt 7 dagen de 

tijd om zich in te schrijven voor het vrijwilligeterugkeerprogramma. Indien het gezin opnieuw geen 

gevolg geeft aan het bevel om het grondgebied te verlaten, riskeren zij een inreisverbod. 

(…)” 

 

De tweede bestreden beslissing is het bevel dat werd getroffen ten aanzien van de tweede verzoekster 

en de minderjarige kinderen van de verzoekers. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Mevrouw die verklaart te heten; 

Naam, voornaam: V., J. O. 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit Russische Federatie 

+ kinderen: (…) 
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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, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven.  

 

Binnen 7 dagen na de kennisgeving.  

 

Reden van de beslissing 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgeven in toepassing van artikel 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: 

°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: 

Mevrouw legt geen geldig internationaal paspoort voor voorzien van een geldig visum. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 7 dagen 

verminderd omdat:  

°4° de onderdaan van een derde lang niet binnen de toegekende termijn aan eerdere beslissingen tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: Mevrouw betekende in het verleden meerdere bevelen om het 

grondgebied te verlaten, onder meer op 17.10.2011, 20.02.2012, 21.09.2012, 22.11.2012 en 

06.12.2013. De keuze op 7 dagen is ook gevallen om het gezin met kinderen de gelegenheid te bieden 

zich in te schrijven op het vrijwilligeterugkeerprogramma. Mevrouw kan daarvoor bellen naar het gratis 

nummer 0800 32 745 of zich op een werkdag tussen 9u30 en 16u aan het terugkeerloket aan de 

Antwerpsesteenweg 57 in 1000 Brussel aanbieden. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

3. Onderzoek van het beroep – ambtshalve middel 

 

Het is algemeen aanvaard dat de taalwetgeving in bestuurszaken van openbare orde is en dat iedere 

overtreding ervan dus door iedereen, desnoods ambtshalve door de Raad, mag worden opgeworpen 

(cf. RvS 5 april 2013, nr. 223.112; RvS 27 juni 2013, nr. 224.149; RvS 3 juni 2014, nr. 227.612; RvS 3 

februari 2015, nr. 230.085). 

 

Wat de taalwetgeving voor beslissingen inzake de aanvragen om machtiging tot verblijf in toepassing 

van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en de daarop volgende verwijderingsbeslissingen betreft, 

dient te worden opgemerkt dat het taalgebruik, afhankelijk van de datum waarop de aanvraag werd 

ingediend ten opzichte van de eventueel voorheen opgestarte asielprocedure, wordt geregeld door de 

wetten van 18 juli 1966 inzake het gebruik van de talen in bestuurszaken (hierna: de taalwet 

bestuurszaken) dan wel door artikel 51/4, §3, van de vreemdelingenwet.  

 

 Artikel 1, §1, 1°, van de taalwet bestuurszaken bepaalt als volgt: 

 

“Deze gecoördineerde wetten zijn toepasselijk : 

1° op de gecentraliseerde en gedecentraliseerde openbare diensten van de Staat, van de provinciën, 

(van de agglomeraties, van de federaties van gemeenten) en van de gemeenten, voor zover zij inzake 

taalgebruik niet beheerst worden door een andere wet.” 

 

De taalwet bestuurszaken is dus van suppletoire aard. 

 

Artikel 51/4, §3, van de vreemdelingenwet voorziet in een eigen taalregeling, zodat voor de situaties, die 

onder deze taalregeling vallen, de taalwet bestuurszaken niet van toepassing is (RvS nr. 92.926, 1 

februari 2001). De taalregeling voorzien in artikel 51/4 van de vreemdelingenwet is, net zoals de taalwet 

bestuurszaken, van openbare orde. 

 

Artikel 51/4, §3, van de vreemdelingenwet, zoals van toepassing op de datum van het nemen van de 

bestreden beslissingen, bepaalt als volgt: 
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“Bij de procedures voor de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State alsmede indien de vreemdeling 

tijdens de behandeling van de asielaanvraag of binnen een termijn van zes maanden na afloop van de 

asielprocedure verzoekt om het toekennen van een machtiging tot verblijf op grond van de artikelen 9bis 

of 9ter, wordt de taal gebruikt die overeenkomstig paragraaf 2 is gekozen of bepaald. 

Paragraaf 1, tweede lid, is van toepassing.” 

 

Artikel 51/4, §§ 1-2, van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§1. Het onderzoek van de in de artikelen 50,50bis, 50ter en 51 bedoelde asielaanvraag geschiedt in het 

Nederlands of in het Frans. 

De taal van het onderzoek is tevens de taal van de beslissing waartoe het aanleiding geeft alsmede die 

van de eventuele daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied. 

§2. De vreemdeling, bedoeld in de artikelen 50,50bis, 50ter of 51, dient onherroepelijk en schriftelijk aan 

te geven of hij bij het onderzoek van de in de vorige paragraaf bedoelde aanvraag de hulp van een tolk 

nodig heeft. 

Indien de vreemdeling niet verklaart de hulp van een tolk te verlangen, kan hij volgens dezelfde regels 

het Nederlands of het Frans kiezen als taal van het onderzoek. 

Indien de vreemdeling geen van die talen heeft gekozen of verklaard heeft de hulp van een tolk te 

verlangen, bepaalt de Minister of zijn gemachtigde de taal van het onderzoek, in functie van de 

noodwendigheden van de diensten en instanties. Tegen die beslissing kan geen afzonderlijk beroep 

worden ingesteld”. 

 

Met betrekking tot aanvragen tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet die zijn 

ingediend tijdens de behandeling van de asielaanvraag van de aanvrager(s) of binnen een termijn van 

zes maanden na de afloop van de asielprocedure, voorziet artikel 51/4, §3, van de vreemdelingenwet  

aldus dat de minister c.q. staatssecretaris of zijn gemachtigde de taal van de asielprocedure gebruikt. 

Artikel 51/4, §3, van de vreemdelingenwet bepaalt voorts uitdrukkelijk dat ook in dit geval artikel 51/4, 

§1, tweede lid, van toepassing is. Bijgevolg moet de taal van de asielprocedure niet enkel worden 

gehanteerd bij het onderzoek en de beslissing inzake de tijdens de asielprocedure ingediende aanvraag 

op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, maar ook bij de afgifte van de op deze beslissing 

volgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied. Gelet op het bepaalde in artikel 1, 6°, van 

de vreemdelingenwet, kan niet worden betwist dat de thans bestreden bevelen om het grondgebied te 

verlaten (die de illegaliteit van de verzoekers vaststellen en hen een terugkeerverplichting opleggen) 

beslissingen tot verwijdering zijn.  

 

Uit de gegevens die de Raad bekend zijn, blijkt dat de verzoekers op 15 juli 2013 een asielaanvraag 

indienden en dat de alsdan opgestarte asielprocedure in het Frans werd gevoerd en werd afgesloten 

met ’s Raads arrest nr. 147 227 van 5 juni 2015 (Franstalig) waarbij aan de beide verzoekers de 

vluchtelingenstatus, alsook de subsidiaire beschermingsstatus werden geweigerd.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt verder dat de verzoekers op 15 januari 2014 een 

aanvraag indienden om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet.  

 

De aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet werd 

derhalve ingediend tijdens de behandeling van de asielaanvraag zodat de beslissing hieromtrent in 

toepassing van artikel 51/4, §3, van de vreemdelingenwet in de taal van de asielprocedure, in casu het  

Frans, diende te worden getroffen. Zij werd echter in het Nederlands getroffen. Om deze reden werd de 

beslissing van 18 mei 2015 tot onontvankelijkheid van de aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet vernietigd (RvV nr. 211 834, 31 oktober 2018).  

 

De Raad stelt vast dat ook de thans bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten, die werden 

getroffen op dezelfde datum en dus volgend op de beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag op 

grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, in het Nederlands werden getroffen zodat ook deze 

bevelen tot stand kwamen met miskenning van de in casu toepasselijke taalwetgeving in bestuurszaken.  

Ambtshalve stelt de Raad derhalve vast dat artikel 51/4, §3, van de vreemdelingenwet is geschonden. 

 

Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van de thans bestreden beslissingen.   
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Ter terechtzitting heeft de advocaat van de verweerder gesteld zich ten aanzien van het ambtshalve 

middel, gestoeld op de schending van artikel 51/4, §3, van de vreemdelingenwet, te gedragen naar de 

wijsheid van de Raad. 

 

4. Korte debatten 

 

Er is een gegrond middel dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen. 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.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 18 mei 2015 tot afgifte van bevelen om het grondgebied te verlaten (twee bijlagen 

13) worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig oktober tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


