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 nr. 212 719 van 22 november 2018 

in de zaak RvV x / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Macedonische nationaliteit te zijn, op 26 februari 2018 

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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 9 februari 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

Gezien titel Ibis, 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 22 augustus 2018 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 30 augustus 2018. 

 

Gelet op de beschikking van 19 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 oktober 

2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1.Onderzoek van het beroep  

 

1.1. In een enig middel werpt verzoekster op,  

 

“Schending artikel 74/13 Vreemdelingenwet 
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Schending artikel 74/14, §3 Vreemdelingenwet 

Schending materiële motiveringsverplichting 

Schending van het rechtszekerheidsbeginsel” 

   

1.2. Overeenkomstig artikel 39/73, §2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet) werd aan de partijen bij beschikking van 22 augustus 2018 de grond meegedeeld waarop de 

kamervoorzitter zich steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke 

procedure kan worden ingewilligd. In de beschikking werd meer bepaald het volgende gesteld: 

 

“De bestreden beslissing betreft een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) van 9 februari 2018.  

 

Het aangevoerde middel lijkt in de aangegeven mate gegrond.  

 

Verzoekster voert een schending aan van de materiële motiveringsplicht en artikel 74/14, § 3 van de 

Vreemdelingenwet. Zij stelt dat zij ingevolge de ontvankelijkheidsverklaring van de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet op 22 augustus 2017 in het 

bezit werd gesteld van een attest van immatriculatie, waardoor de voorgaande aan haar uitgereikte 

bevelen als impliciet ingetrokken dienen te worden beschouwd en de redenering van de bestreden 

beslissing om haar op grond van (oud) artikel 74/14, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet geen termijn voor 

vrijwillig vertrek toe te staan omdat “(…) de onderdaan van een derde land (…) niet binnen de 

toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg [heeft] gegeven (…)” niet opgaat. 

De verwerende partij had aldus volgens verzoekster geen termijn van nul dagen kunnen opleggen. 

Zulks geeft volgens verzoekster aanleiding tot de vernietiging van de gehele bestreden beslissing 

houdende bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 

13septies). 

 

Verzoekster diende op 12 augustus 2014 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9ter van de Vreemdelingenwet, een aanvraag die op 28 januari 2015 onontvankelijk werd verklaard. Bij 

arrest van de Raad van 15 juni 2017 werd deze beslissing vernietigd (RvV 15 juni 2017, nr. 155.445). 

Op 22 augustus 2017 werd de op 12 augustus 2014 ingediende aanvraag door de verwerende partij 

ontvankelijk verklaard, waardoor verzoekster in het bezit werd gesteld van een attest van immatriculatie. 

Nu een bevel om het grondgebied te verlaten onverenigbaar is met een attest van immatriculatie, dienen 

de voordien betekende bevelen als impliciet ingetrokken te worden beschouwd (cf. RvS 14 juni 2016, nr. 

235.046 en RvS 28 februari 2017, nr. 237.499). Hierbij dient te worden opgemerkt dat een attest van 

immatriculatie niet louter de uitvoerbaarheid van een verwijderingsmaatregel raakt, doch tevens de 

verwijderingsmaatregel zelf (cf. RvS 14 juni 2016, nr. 235.046). Het enkele gegeven dat verzoeksters 

regularisatieaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ondertussen negatief is 

afgesloten, doet hieraan geen afbreuk. Gelet op voorgaande, kan de bestreden beslissing houdende 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) 

niet verwijzen naar “(…) meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten, waarvan het laatste er 

kennis werd gegeven op 07/01/2016. (…)” om daarna op grond van (oud) artikel 74/14, § 3, 4° van de 

Vreemdelingenwet geen termijn voor vrijwillig vertrek te staan.  

 

De Raad wijst erop dat aan voormelde vaststelling geen afbreuk wordt gedaan door artikel 1/3 van de 

Vreemdelingenwet, dat in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd bij wet van 24 februari 2017 en dat luidt 

als volgt: “De indiening van een verblijfsaanvraag of van een verzoek om internationale of tijdelijke 

bescherming door een vreemdeling die reeds het voorwerp is van een maatregel tot verwijdering of 

terugdrijving, tast het bestaan van deze maatregel niet aan. Indien de betrokkene overeenkomstig de 

bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten voorlopig op het grondgebied mag blijven, in 

afwachting van een beslissing inzake deze verblijfsaanvraag of dit verzoek om internationale of tijdelijke 

bescherming, wordt de uitvoerbaarheid van de maatregel tot verwijdering of terugdrijving opgeschort.” 

Immers moet worden vastgesteld dat de thans voorliggende zaak niet onder het toepassingsgebied 

ratione temporis van voormelde wetsbepaling valt. Artikel 1/3 van de Vreemdelingenwet is ingevoerd bij 

wet van 24 februari 2017 en in werking getreden op 29 april 2017. De wetgever heeft dienaangaande 

nagelaten te voorzien in enige overgangsbepaling. Derhalve moet de Raad vaststellen dat deze 

bepaling - die stelt dat het indienen van een verblijfsaanvraag of verzoek om internationale of tijdelijke 

bescherming het bestaan van een bevel om het grondgebied te verlaten niet aantast - enkel van 

toepassing is op maatregelen van verwijdering waarvan de betrokken vreemdeling reeds het voorwerp 

is bij de “indiening van een verblijfsaanvraag of verzoek om internationale of tijdelijke bescherming”, die 
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werd ingediend vanaf de inwerkingtreding van voormelde wet. In casu dateert de verblijfsaanvraag die 

het recht op een attest van immatriculatie heeft geopend - met name de aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 12 december 2014 - van vóór de 

inwerkingtreding van de wet van 24 februari 2017. Aldus stelt de Raad vast dat huidige zaak ratione 

temporis niet ressorteert onder het toepassingsgebied van artikel 1/3 van de Vreemdelingenwet. Er 

anders over oordelen zou immers impliceren dat retroactieve werking wordt verleend aan voormelde 

wetsbepaling, die deze bij gebreke aan overgangsbepalingen niet kan worden toegedicht. 

 

Verzoekster lijkt aldus te kunnen worden bijgetreden dat er in casu onder verwijzing naar “(…) meerdere 

bevelen om het grondgebied te verlaten, waarvan het laatste ter kennis werd gegeven op 07/01/2016. 

(…)” geen toepassing kon worden gemaakt van artikel 74/14, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet om 

geen termijn om het grondgebied te verlaten toe te staan. De opmerkingen van de verwerende partij in 

de nota met opmerkingen laten niet toe anders te besluiten. De verwerende partij verwijst naar een op 

27 oktober 2017 genomen bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en stelt dat daarmee is 

voldaan aan artikel 74/14, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet omdat het volstaat dat verzoekster 

geweigerd heeft aan minstens één eerdere beslissing tot verwijdering gevolg te geven, maar de 

verwijzing naar dit bevel betreft een a posteriori motivering. Het kwam verwerende partij toe dit motief in 

de bestreden beslissing op te nemen, quod non in casu. De verwerende partij wijst er in de nota met 

opmerkingen nog op dat er meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten werden betekend aan 

verzoekster, maar het afgeleverde attest van immatriculatie raakt al de voordien betekende bevelen.  

 

Artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet geeft aan dat in de daarna opgesomde gevallen van 

artikel 7, 1° tot 12° van de Vreemdelingenwet “(…) een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten (…)” kan of moet worden afgegeven. Artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet zet de 

modaliteiten uiteen om de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten te bepalen. Uit deze 

wetsbepalingen blijkt aldus dat een beslissing tot verwijdering steeds een termijn inzake vrijwillig vertrek 

(d.i. de vrijwillige uitvoering van het bevel door de vreemdeling) dient te bepalen, waarbij deze termijn in 

principe dertig dagen betreft, doch waarvan - in de gevallen voorzien in artikel 74/14, § 3 van de 

Vreemdelingenwet - kan worden afgeweken. Artikel 74/14, § 3, laatste lid van de Vreemdelingenwet 

voorziet dat in deze gevallen “(…) een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen enkele termijn 

(…)” wordt opgelegd. Hieruit volgt dat verweerder de keuze heeft een termijn voor vrijwillig vertrek te 

verlenen, gaande van een termijn van dertig dagen, tot minder dan zeven dagen tot nul dagen. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat een beslissing aangaande de termijn voor vrijwillig vertrek uit het 

grondgebied onlosmakelijk is verbonden met de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten, waarbij de ene niet kan voortbestaan zonder de andere. Een beslissing aangaande de 

termijn om het grondgebied te verlaten kan niet los worden gezien en afzonderlijk bestaan van de 

beslissing tot verwijdering op zich, en omgekeerd. Indien aldus komt vast te staan dat de beslissing 

inzake de bepaling van de termijn voor vrijwillig vertrek op onwettige wijze tot stand is gekomen, dient 

het gehele bevel om het grondgebied te verlaten te worden vernietigd”.  

 

1.3. De verwerende partij richt op 30 augustus 2018 een schrijven aan de Raad, waarin zij verzoekt te 

worden gehoord. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verwerende partij kenbaar het niet 

eens te zijn met de in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, §3 van 

de Vreemdelingenwet immers geacht in te stemmen met deze grond wanneer zij niet vraagt om te 

worden gehoord). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om 

alsnog haar visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. RvS 26 juni 2013, 

nr. 224.092; Wetsontwerp van 6 december 2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van 

toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53 0772/001, 25) en dit verzoek zodoende niet mag worden 

beschouwd als een bijkomende memorie. Waar de verwerende partij bij haar vraag tot horen tevens 

opmerkingen formuleert, merkt de Raad op dat – gelet op de vaststelling dat de vraag tot horen geen 

bijkomende memorie betreft – hiermee geen rekening mag worden gehouden. Bovendien dient erop te 

worden gewezen dat het verzoek tot horen er niet toe strekt de verwerende partij de mogelijkheid te 

geven onvolkomenheden in de nota met opmerkingen, hetzij deze waarop in de beschikking overeen-

komstig artikel 39/73, §2 van de Vreemdelingenwet precies wordt gewezen, hetzij andere, alsnog recht 

te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen. 

 

1.4. In het proces-verbaal van terechtzitting van 11 februari 2016 staat het volgende vermeld: 

 

“De zaken 216 936 en 216 933 (volgnr. 24) worden samen opgeroepen en behandeld. 

De voorzitter zet de gronden uiteen van de beschikkingen die het voorwerp uitmaken van de verzoeken 

om te worden gehoord. De verwerende partij herhaalt in beide zaken het standpunt dat zij heeft 
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uiteengezet in haar verzoeken om te worden gehoord, met name dat de afgifte van attesten van 

immatriculatie niet tot gevolg heeft dat de bevelen om het grondgebied te verlaten waarnaar wordt 

verwezen in de bestreden bijlagen 13septies moeten worden beschouwd als ingetrokken, maar enkel 

dat de uitvoerbaarheid van deze bevelen tijdelijk is geschorst. De verzoekende partijen onderschrijven 

de inhoud van de beschikkingen.”   

 

1.5. Door louter uiteen te zetten dat de afgifte van een attest van immatriculatie niet tot gevolg heeft dat 

de betrokken bevelen om het grondgebied te verlaten waarnaar de bestreden bijlage 13septies verwijst, 

moeten worden beschouwd als ingetrokken, kan de verwerende partij de beschikking die hierover 

omstandig motiveert, niet aan het wankelen brengen.  

 

1.6. De Raad wijst er nog op dat de betrokken bevelen om het grondgebied te verlaten waarnaar de 

bestreden bijlage 13septies verwijst, als impliciet ingetrokken dienen te worden beschouwd op grond 

van een ontvankelijk verklaarde aanvraag om verblijfsmachtiging die werd ingediend op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  Rechtspraak van het Hof van Justitie die handelt over de invloed 

van een ingediende asielaanvraag op een eerder getroffen terugkeerbesluit is in dit verband dan ook 

niet dienstig. 

 

1.7. Dit alles leidt tot de conclusie dat de beschikking overeind blijft. Het enig middel is in de 

aangegeven mate gegrond wat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.        

 

2. Korte debatten 

 

De verzoekende partij 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. 

Bijgevolg is de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, zonder 

voorwerp. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 9 februari 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig november tweeduizend 

achttien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 


