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 nr. 221 008 van 10 mei 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM 

Violetstraat 48 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 8 februari 2019 

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

beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 27 december 2018 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 33bis). 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 14 februari 2019 met 

refertenummer 81606. 

 

Gelet op de beschikking van 15 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van attaché N. ONRAET, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 27 december 2018 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 33bis), ter kennis gebracht op 9 januari 2019. Dit is de bestreden 

beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt:  

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN. 

 

Gelet op artikel 61 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de wet van 15 juli 1996; 
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Overwegende dat de genaamde T., J. 

geboren te Muyuka, op (in) (…)1985, 

van Kameroen nationaliteit, 

verblijvende te (…) SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 

gemachtigd was om te verblijven in België om er te studeren 

 

REDEN VAN BESLISSING : 

 

Artikel 61, § 2.1°: betrokkene verlengt zijn verblijf na afloop van de studies en is niet meer in het bezit 

van een geldig verblijfsdocument sedert 31.10.2018. 

 

Overwegende dat betrokkene voor de verlenging van zijn A-kaart voor het academiejaar 2018/2019 een 

inschrijvingsattest voorlegt voor de privé-onderwijsinstelling FVG (faculteit voor vergelijkende 

godsdienstwetenschappen); dat deze onderwijsinstelling niet voldoet aan de voorwaarden van artikelen 

58 en 59 van de Wet van 15.12.1980. 

 

Dat betrokkene dient gemachtigd te worden voor deze privéschool, maar dat deze aanvraag 

onontvankelijk verklaard werd aan de hand van een bijlage 42 dd 27.12.2018 wegens het niet betalen 

van de administratieve bijdrage van 350' EUR; 

 

Dat de A-kaart van betrokkene reeds verstreken is sedert 31.10.2017. 

 

Dat betrokkene bijgevolg niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld aan het verblijf als student. 

 

Bij deze beslissing werd rekening gehouden met eventuele elementen in overeenstemming met art 

74/13 van de wet van 15/12/1980. Zo is de duur van het verblijf niet van die aard om de banden met het 

thuisland te verliezen. 

Uit het administratief dossier blijkt evenmin dat zijn gezondheidstoestand, gezins-en familieleven een 

mogelijke belemmering kunnen vormen of een dermate ernstig belang kunnen vertegenwoordigen voor 

betrokkene dat hij zich in de onmogelijkheid zou bevinden om gevolg te geven aan deze beslissing. 

In uitvoering van artikel 103/3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de-vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij het 

koninklijk besluit van 11 december 1996, wordt aan de betrokkene het bevel gegeven om het 

grondgebied te verlaten binnen 30 dagen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Artikel 39/72, § 1 samengelezen met artikel 39/81, tweede lid van de vreemdelingenwet schrijft voor dat 

de verwerende partij binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep, het administratief dossier 

indient waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.  

 

Verweerder werd op 19 februari 2019 per drager in kennis gesteld van het verzoekschrift en werd 

verzocht om het administratief dossier en een nota in te dienen.  

 

Er werd geen nota ingediend en geen administratief dossier. Dit wordt ter terechtzitting door de 

raadsman van verweerder niet betwist. 

 

Artikel 39/59, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt dat wanneer de verwerende partij het 

administratief dossier niet of niet binnen de vastgestelde termijn toestuurt, de door de verzoekende partij 

vermelde feiten als bewezen worden geacht tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de beginselen van behoorlijk bestuur: de 

motiveringsverplichting, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Als eerste schendt men het rechtzekerheidsbeginsel! 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de overheid gedane toezeggingen, uitlatingen of gewekt 

vertrouwen niet beschamen mag. 1 
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Het is onbegrijpelijk dat verwerende partij weigert rekening te houden met de actuele situatie van 

verzoeker. 

Men baseert dit bevel om het grondgebied te verlaten op een bijlage 42, uitgevaardigd op dezelfde dag 

m.n. 27.12.2018, doch zonder dit aan hem kenbaar te maken of te betekenen. 

Verzoeker heeft contact genomen met Dienst Vreemdelingenzaken Antwerpen, maar ook zij hadden die 

bijlage/beslissing niet in hun bezit en kon deze niet aan hem bezorgen/betekenen. 

Verzoeker kan dan ook niet nagaan of deze beslissing effectief genomen werd en dat de gronden 

hiervan correct zijn. 

Er kan dan ook niet nagaan worden of het bevel steunt op correcte gronden. 

1 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, o.c., 53-54; VAN GERVEN,W., l.c., 

964. 

Dat dit dan ook flagrant onredelijk is! Verzoeker dient op de hoogte te worden gebracht van deze 

beslissing/bijlage. 

Dat het dan ook een flagrante schending uitmaakt van het rechtszekerheidsbeginsel om de aanvraag 

van verzoeker zo onzorgvuldig te behandelen! 

Vervolgens schendt deze beslissing het gelijkheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel Het 

gelijkheidsbeginsel houdt in dat een rechtsregel op gelijke wijze wordt toegepast op eenieder die in het 

toepassingsgebied ervan valt. 

Professor Suetens geeft de volgende omschrijving m.b.t. het redelijkheidsbeginsel: 

“wanneer het bestuursorgaan op evidente wijze een onjuist gebruik van zijn beleidsvrijheid heeft 

gemaakt, maw wanneer het bestuur kennelijk onredelijk heeft gehandeld.” 2 

Indien verwerende partij zich baseert voor het nemen van het bevel op een bijlage 42, dient dit tevens 

aan verzoeker te worden betekend. 

Dat huidig bevel dan ook dient vernietigd te worden gezien hij de bijlage 42, waarop het bevel werd 

gebaseerd, niet kent en zich hiertegen ook niet kan verdedigen. 

Bovendien schendt de beslissing de motiveringsverplichting 

Dat de bestreden beslissing niet redelijk te verantwoorden is en niet zorgvuldig werd genomen en aldus 

de bestreden beslissing een schending is van de motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 

29.07.1991 door met hogervermelde elementen geen rekening te houden. 

In de beslissing wordt gemotiveerd dat het bevel om het grondgebied te verlaten gebaseerd is op een 

bijlage 42 dat reeds werd uitgevaardigd. 

Verzoeker mocht echter deze bijlage 42 tot op heden niet ontvangen. 

Indien er in een bestreden beslissing wordt verwezen naar de bijlage 42, dient ofwel de inhoud hiervan 

bekend te zijn ofwel dient deze beslissing (bijlage 42) ter kennis worden gebracht op hetzelfde moment. 

Geen van beide gebeurde in het geval van verzoeker. 

2 L.P Suetens, “Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de rechtspraak van de Raad van State”, 

T.B.P. 

1981. 

Hij kan zich dan ook niet verdedigen tegen de inhoud hiervan en kan niet nagaan of de motivering 

hiervan correct is. 

De motiveringplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en 

in feite aanvaardbaar zijn. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar , feitelijk juist en 

draagkrachtig zijn. 

(dit wil zeggen de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) .3 

De motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de 

besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing 

van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de feiten uit de het 

administratief dossier. 

De motiveringsplicht geeft dus vorm aan de ratio essendi van het besluit. 

Dat de bestreden beslissing t.a.v. verzoeker, gelet op het voorgaande de materiële 

motiveringsverplichting flagrant schendt aangezien verwerende partij op grond van de feitelijke 

gegevens de aanvraag van verzoeker niet correct heeft beoordeeld en bovendien onredelijk en 

onzorgvuldig tot haar besluit is gekomen. 

Dat aldus de bestreden beslissing van verwerende partij onterecht werd genomen en de bestreden 

beslissing een schending is van de motiveringsverplichting zoals bepaald in de wet van 29.07.1991 door 

geen rekening te houden met ALLE en het GEHEEL van elementen. 

Ten slotte is deze beslissing een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel A.M.M.M Bors omschrijft 

het zorgvuldigheidsbeginsel als volgt: “De plicht van de overheid tot zorgvuldige feiten- en 

informatievergaring tijdens de voorbereidende fase en de plicht alle aspecten of belangen van een 

dossier in ogenschouw te nemen met het oog op een zorgvuldige besluitvorming.”4 
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Er werd een beslissing genomen i.v.m. zijn verblijfsaanvraag. Hiervan mocht hij de genomen beslissing 

nog niet ontvangen. Hij kan zich hiertegen dan ook niet verdedigen. 

3 J. DE STAERCKE, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijk burgerschap. 

Beginselen van de openbare dienst, Brugge Vandenbroele 2002, randnummer. 19 

4 Administratieve rechtsbibliotheek, “Beginselen van behoorlijk bestuur”, Die Keure, 2006, p102  

Er kan bovendien niet worden nagegaan of de argumenten, beschreven in het bevel, correct zijn. 

Indien er melding wordt gemaakt van een bepaalde beslissing, dient verzoeker kennis te hebben van de 

inhoud van deze beslissing, minstens dient deze beslissing samen met het bevel aan verzoeker 

betekend te worden. Geen van beide is in het dossier van verzoeker gebeurd. 

Hij heeft kennis van de inhoud van de bijlage 42, noch werd deze aan hem betekend. Dit werd tevens 

bevestigd door Dienst Vreemdelingenzaken Antwerpen die ook geen kennis hadden van de bijlage 42. 

Het feit dat de bijlage 42 niet werd betekend aan verzoeker en men zich hierop baseert voor het nemen 

van de bijlage 33bis m.n. het bevel om het grondgebied te verlaten is onzorgvuldig. 

Dat een flagrante schending van het zorgvuldigheidsbeginsel bovendien eveneens blijkt uit het feit dat 

verzoeker nooit gehoord is geweest, alvorens hem een bevel om het grondgebied te verlaten werd 

afgeleverd. 

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State houdt de hoorplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een maatregel kan worden genomen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag en die zijn belangen zwaar kan treffen, zonder dat hem vooraf de gelegenheid wordt 

gegeven zijn standpunt uiteen te zetten en op nuttige wijze voor zijn belangen op te komen. 

Bij gebrek aan enige formele wetgeving ter zake, zal de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur slechts van toepassing zijn als aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

1. De overheid neemt een individuele beslissing die de betrokkene ernstig in zijn belangen aantast 2. De 

maatregel is gebaseerd op het persoonlijk gedrag van betrokkene, met name een gedrag dat hem als 

een tekortkoming wordt aangerekend 

(RvS 24 mei 2012, nr. 219.470; RvS 16 juni 2011, nrs. 213.887 en 213.888; RvS nr. 211.309, 17 

februari 2011; RvS 20 april 2010, nr. 203.094; RvS 1 juni 2009, nr. 189.314; RvS 16 februari 2004, nr. 

128.184). 

Om te onderzoeken of het aan verzoeker opgelegde bevel een maatregel uitmaakt die deze twee 

cumulatieve voorwaarden in zich sluit, dienen ter zake toepasselijke wettelijke bepalingen in 

ogenschouw te worden genomen. 

In casu wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd in toepassing van 

artikel 103/3 van het KB dd 08.10.1981. Dergelijke beslissing houdt in dat verzoeker het grondgebied 

dient te verlaten. 

Het staat buiten twijfel dat dergelijke beslissing een maatregel uitmaakt die verzoeker op meer dan een 

geringe wijze in zijn belangen aantast (cf. RvS 1 juni 2009, nr. 189.314; RvS 24 januari 2008, nr. 

178.887). 

Aan verzoeker wordt in casu een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd in toepassing van 

103/3 van het KB dd 08.10.1981 aangezien verwerende partij onterecht meent dat verzoeker niet zou 

voldoen aan de voorwaarden en dit zonder het dossier grondig, individueel en zorgvuldig te 

onderzoeken. 

Dat in casu blijkt dat aan beide voorwaarden is voldaan. Bijgevolg is de hoorplicht van toepassing. 

Verwerende partij diende verzoeker de mogelijkheid te geven om zijn standpunt over de beslissing en 

een eventueel bevel om het grondgebied te verlaten hierover uiteen te zetten. 

Dat verwerende partij verzoeker vooraf in kennis diende te stellen van het feit dat er overwogen werd 

een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen en verzoeker de kans diende te hebben om 

hierop te reageren. 

Het niet horen van verzoeker heeft dan ook een bepalende invloed gehad op de strekking van de 

bestreden beslissing, zodat de bestreden beslissing vernietigd dient te worden!” 

 

3.2 In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). Hij betoogt als volgt: 

 

“II.2. Schending van artikel 3 van het EVRM 

Verzoeker wenst zijn studies in België verder te zetten. Hij kan met zijn studies de verschillende religies 

in zijn land beter begrijpen alsook de culturele achtergrond ervan. 

Hij wenst hiermee een job te bekomen in een Ministerie. 

De situatie in Kameroen is momenteel zeer ernstig. Dit wordt ook zo gesteld in de beslissing met 

bewoordingen zoals “Engelstalige crisis”. 
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Hij wenst zo zijn land van herkomst her op te bouwen. Hij wil meewerken aan vrede en sociale 

harmonie. 

Indien verzoeker terug dient te keren naar zijn land van herkomst, zal artikel 3 EVRM geschonden 

worden. Artikel 3 van het EVRM omvat het volgende: 

 “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of straffen”. 

Elke staat heeft een beschermingsplicht t.o.v. mensen die foltering en mensonwaardige behandeling 

dienen te ondergaan. Dit betekent dat niemand in een onherstelbare toestand van reëel gevaar daartoe 

geplaatst wordt, ook al is het buiten de jurisdictie van die staat zelf. 

(Arrest Kirkwood (19479/83), 12 maart 1984). 

Gelieve in de bijlage verschillende documenten terug te willen vinden waaruit duidelijk blijkt dat de 

situatie in Kameroen nog steeds zeer onveilig is. Dit wordt ook bevestigd door de rapporten van 

verschillende mensenrechtenorganisaties en zelfs door de COI-rapporten in het bezit van het CGVS. 

Het is onverantwoord om burgers terug te sturen naar zo’n onveilige situatie. 

De situatie in Kameroen is thans levensgevaarlijk. Het is voor de Engelstalige Kameroenezen zeer 

onveilig. Dit betreft een minderheidsgroep die nu wordt geviseerd en op grote schaal wordt uitgemoord. 

Er is een gegronde vrees dat verzoeker gelet op zijn origine zal onderworpen aan mensonterende 

behandeling met mogelijks fatale gevolgen. 

Er kan hiervoor verwezen worden naar een zeer actueel rapport, afgeleverd door Human Rights Watch 

dd. Juli 2018. Dit rapport wordt als bijlage gevoegd.” 

 

3.3 Verzoeker verwijst in zijn betoog naar de wet van 29 juli 1991. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen verplichten de overheid in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, 

en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering 

pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing 

te dragen. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de 

voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf 

de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of 

minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist 

zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar 

beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, 

Staelens; RvS 11 december 2015, nr. 233.222). Het komt de Raad toe om enkel de wettigheid van de 

motieven die zijn opgenomen in de bestreden beslissing te beoordelen (RvS 11 december 2015, nr. 

233.222). 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). De materiële 

motiveringsplicht vereist dat er voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven 

moeten bestaan, wat onder meer inhoudt dat die motieven steunen op werkelijk bestaande en concrete 

feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld (RvS 29 maart 2012, nr. 

218.725). Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) om zijn beoordeling in de plaats te stellen van 

de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct 

heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. De Raad mag zich bij het 

beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde 

overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij 

alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding 

staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 

2013, nr. 223.931). 
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Het rechtszekerheidsbeginsel, waarnaar verzoeker eveneens verwijst, is een uit de rechtsstaat 

voortvloeiend beginsel dat inhoudt dat het recht voorzienbaar en toegankelijk dient te zijn zodat de 

rechtssubjecten in staat zijn de rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand in te schatten, en dat 

die rechtssubjecten moeten kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij het bestuur (RvS 11 

januari 2007, nr. 166.563; I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Beginselen van behoorlijk bestuur, 

Brugge, die Keure, 2006, 315-349). 

 

De rode draad doorheen het betoog van verzoeker wordt gevormd door de vermelding in de bestreden 

beslissing dat een bijlage 42 werd uitgevaardigd op 27 december 2018. Verzoeker zet uiteen dat deze 

bijlage hem niet kenbaar werd gemaakt of betekend werd. Hij stelt dat hij contact heeft opgenomen met 

Dienst Vreemdelingenzaken Antwerpen, maar dat ook zij die bijlage/beslissing niet in hun bezit hadden 

en niet konden bezorgen/betekenen. Verzoeker meent dan ook niet te kunnen nagaan of deze 

beslissing effectief genomen werd en of de gronden hiervan correct zijn, en dat ook niet kan nagegaan 

worden of de bestreden beslissing steunt op correcte gronden. Hij kan zich niet verdedigen, herhaalt hij 

meermaals. 

 

In de bestreden beslissing staat onder meer te lezen:  

 

“Overwegende dat betrokkene voor de verlenging van zijn A-kaart voor het academiejaar 2018/2019 

een inschrijvingsattest voorlegt voor de privé-onderwijsinstelling FVG (faculteit voor vergelijkende 

godsdienstwetenschappen); dat deze onderwijsinstelling niet voldoet aan de voorwaarden van artikelen 

58 en 59 van de Wet van 15.12.1980. 

 

Dat betrokkene dient gemachtigd te worden voor deze privéschool, maar dat deze aanvraag 

onontvankelijk verklaard werd aan de hand van een bijlage 42 dd 27.12.2018 wegens het niet betalen 

van de administratieve bijdrage van 350' EUR;” 

 

Zoals verzoeker aangeeft, wordt verwezen naar een bijlage 42 van 27 december 2018. Waar verzoeker 

aangeeft dat voormelde bijlage hem niet bekend of betekend is en dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

Antwerpen antwoordde deze niet te kunnen bezorgen, kan de Raad dit niet nagaan. Het administratief 

dossier is niet ingediend noch een nota met opmerkingen en bijgevolg toont verweerder niet aan dat 

daar anders over kan worden gedacht. De Raad kan verzoeker bijtreden in zijn betoog dat indien in de 

bestreden beslissing wordt verwezen naar de bijlage 42, de inhoud ervan bekend dient te zijn, evenals 

waar hij stelt dat hij zich niet kan verdedigen tegen de inhoud van een bijlage die hem niet bekend is en 

dat hij niet kan nagaan of de motivering hiervan correct is. Een schending van de motiveringsplicht en 

het zorgvuldigheidsbeginsel wordt derhalve aangetoond.  

 

Het eerste middel is in de besproken mate gegrond en leidt tot de vernietiging van de bestreden 

beslissing. Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel of het ander 

middel niet kan leiden tot een ruimere vernietiging van de bestreden beslissing, dienen deze niet te 

worden onderzocht (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

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.  

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 
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De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie houdende een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 33bis) van 27 december 2018 

wordt vernietigd.  

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien mei tweeduizend negentien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


