
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 221 062 van 14 mei 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. J.P. LIPS 

Louizalaan 523 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 8 januari 2019 

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 29 november 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 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 15 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. J.P. LIPS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. SCHREURS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op  2 oktober 2018 legde verzoeker een aankomstverklaring af bij de gemeente Londerzeel. Verzoeker 

werd toegelaten tot verblijf tot 16 oktober 2018. 

 

Op 29 november 2018 werd aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven, dat 

hem ter kennis werd gebracht op 10 december 2018. Dit is de bestreden beslissing, die als volgt 

gemotiveerd is:  

 

“(…) 
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De heer / mevrouw : 

[…] 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen de 7 (zeven) dagen na de kennisgeving. 

 

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 volgende feiten: 

 

Artikel 7 

( ) 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

(x) 2° in volgende gevallen : 

 

[] de vreemdeling verblijft langer in het Rijk dan de termijn waartoe hij gemachtigd is door het visum of 

de visumverklaring dat of die in zijn paspoort of in zijn daarmee gelijkgestelde reistitel werd aangebracht 

(art.6, eerste lid, van de wet) 

 

[x] de vreemdeling vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur 

van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20, Uitvoeringsovereenkomst van 

Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

 

[…] 

 

Volgens het overgemaakte paspoort van betrokkene blijkt dat hij/zij recht had op een verblijf van 90 

dagen vanaf 19/07/2018 (datum binnenkomst). Bijgevolg is het regelmatig verblijf van betrokkene nu 

verstreken. 

Bovendien heeft betrokkene geen stappen ondernomen om zich in orde te stellen voor lang verblijf. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

 

“3.1. Middelen. Schending van de wet, in het bijzonder: 

-schending van artikel 62, § 2 van voormelde Immigratiewet van 15 december 1980 iuncto de artikelen 2 

en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 

-schending van het beginsel van behoorlijk bestuur in het bijzonder de hoorplicht, de 

zorgvuldigheidsplicht en het vertrouwensbeginsel 

in samenhang met artikel 41 van het voormelde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 

van 7 december 2000; 

 

3.2. 

3.2.1. Met betrekking tot de nietigverklaring  

 

Verwerende partij motiveert de bestreden beslissing als volgt. 

 

“…” 

 

Verwerende partij heeft verzoekende partij niet voorafgaandelijk gehoord waardoor verzoekende partij 

niet in de mogelijkheid was de nuttige redenen te vermelden en haar stavingsstukken daarvan voor te 

leggen over waarom zij de termijn van 90 dagen overschreed of nog aan te tonen dat zij stappen had 

ondernomen om zich in orde te stellen voor lang verblijf. 

 

Verwerende partij blijft gehouden tot het nemen van een beslissing gestoeld op correcte feitenvinding en 

zij dient zich zo nodig voldoende te informeren om met kennis van zaken een beslissing te nemen (A. 
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Mast, J. Dujardin, M. Van Damme en J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 

Mechelen, Kluwer, 2002, pp. 53 en 54 en voetnoten 105 en 106 met verwijzingen naar de rechtsleer). 

Indien zij verzoekende partij zou hebben gehoord dan had zij het volgende geweten. 

 

Verzoekende partij had een regularisatieaanvraag per 24 maart 2018 ingediend (zie stuk nr. 3). 

  

Omwille van de gezondheidsproblemen van haar ouders voelden verzoekende partij en haar gezin naar 

Brazilië terug te keren. 

 

Pas in juli 2018 hadden verzoekende partij en haar gezin een nieuw en geldig paspoort om naar België 

te kunnen terugkeren (zie stuk nr. 4A en D) wat zij op 19 juli 2018 deden (zie de aankomstverklaringen, 

stukken nrs. 4A-D). 

 

Zij initieerde hierbij tegelijkertijd een nieuwe regularisatieaanvraag met het vooruitzicht op haar 

tewerkstelling (zie stuk nr. 6) in de familiale bouwvennootschap N.C. R. (zie stuk nr. 7) waarna het 

gemeentebestuur Londerzeel de actuele betalingsinformatie verschafte (zie stuk nr. 5). 

 

De reële kans op tewerkstelling van verzoekende partij betekent dat verzoekende partij door betaalde 

arbeid aan de maatschappij middels personenbelastingen op inkomsten zal bijdragen en dat zij en haar 

gezin niet armlastig ten nadele van de sociale zekerheid zullen zijn. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de decentrale diensten van verwerende partij zijnde het gemeentebestuur 

Londerzeel op de hoogte was van de redenen voor de overschrijding van de geldende visumtermijn van 

90 dagen. 

 

De bestreden beslissing door de centrale dienst van verwerende partij is daarmee genomen zonder 

kennis van zaken over en van de gegevens en documenten in het bezit van haar gedecentraliseerde 

diensten die enkel de bestreden beslissing betekenden. 

 

De conclusie van verwerende partij dat "betrokkene geen stappen heeft ondernomen om zich in orde te 

stellen voor lang verblijf" kennelijk foutief. 

 

De gebrekkige informatiedoorstroming tussen de centrale en gedecentraliseerde diensten van 

verwerende partij kunnen als interne keuken van verwerende partij niet aan verzoekende partij als een 

tekortkoming worden tegengeworpen. 

 

Bovendien luidt artikel 62, § 2 van voormelde Immigratiewet van 15 december 1980: 

«De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed. De feiten die de beslissingen 

rechtvaardigen worden vermeld, behalve indien redenen van Staatsveiligheid zich daartegen 

verzetten.». 

 

Terwijl er geen redenen van staatsveiligheid voorhanden zijn opdat verwerende partij geen rekening zou 

moeten houden met de gegevens waarover haar gedecentraliseerde diensten beschikken minstens te 

vermelden waarom deze zoals hiervoor aangegeven niet tot een andere conclusie kunnen leiden dat 

"betrokkene geen stappen heeft ondernomen om zich in orde te stellen voor lang verblijf. 

 

Om deze redenen zijn de ingeroepen motieven kennelijk foutief en niet dragend en kunnen zij de 

bestreden beslissing niet afdoende schragen. 

 

Schending van de motiveringsplicht. 

§. Lagere ingeroepen rechtsnormen die al of niet een gebonden bevoegdheid van verwerende partij 

opleggen kunnen haar niet ontslaan van hoorplicht of zorgvuldigheidsplicht noch laten haar toe 

rechtmatige verwachtingen te frustreren zoals wordt gegarandeerd door artikel 41 van het voormelde 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2 000 dat verwerende partij 

positieve verplichtingen oplegt. 

 

Het maakt niet uit of de wetgever door het artikel 7 van voormelde Wet van 15 december 2015 te 

wijzigen al of niet heeft getracht in welbepaalde gevallen verwerende partij een gebonden bevoegdheid 

op te leggen omdat een eenzijdig afgekondigde wettelijk voorschrift die tegen het verdragstelsel ingaat 

elke werking ontbeert. Uw Raad is in het kader van de beginselen van voorrang en volle werking van het 
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Unierecht ertoe gehouden om de relevante nationale bepalingen en regelingen conform het Unierecht 

uit te leggen. 

 

Verwerende partij diende bijgevolg rekening te houden met de beginselen van behoorlijk bestuur in het 

bijzonder de hoorplicht en de zorgvuldigheidsplicht alsook het vertrouwensbeginsel in samenhang 

gelezen met artikel 41 van het voormelde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 

december 2000 wat zij blijkens de tekst van de bestreden beslissing kennelijk niet deed. 

 

Door verzoekende partij en haar gezin gedurende acht jaar op het Belgisch grondgebied te toleren 

waarbij haar twee minderjarige kinderen L. en L. in België werden geboren (zie stukken nrs. 4B en C) en 

een regularisatieaanvraag gedurende een langere tijd in overweging nam (zie stuk nr. 3) zonder tot een 

beslissing te komen noch verzoekende partij te verwijderen heeft zij bij verzoekende partij rechtmatige 

verwachtingen gewekt met het oog op een lang verblijf. 

 

Het vertrouwensbeginsel is "één der beginselen van behoorlijk bestuur krachtens hetwelk de burger 

moet kunnen betrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid of op toezeggingen of beloften die de 

overheid in het concrete geval heeft gedaan" (RvS 28 juni 1989, nr. 32.893). 

In casu is aan de voorwaarden opdat het vertrouwensbeginsel van toepassing is voldaan (A. Mast, J. 

Dujardin, M. Van Damme en J. Vande Lanotte, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 

Mechelen, Kluwer, 2014, pp. 66 en volgende). 

 

Verwerende partij verleende na verloop van het visum aan verzoekende partij het voordeel van 

voortgezet verblijf. Hierdoor werden haar kinderen in België geboren en konden en kunnen deze hier 

naar school gaan. 

 

Bovendien zijn er geen gewichtige redenen om dit voordeel af te nemen omdat verzoekende partij niet 

armlastig is (de leefkosten worden tijdelijk door de broer gedragen) en verzoekende partij zal zodra haar 

verblijf wettelijk is geregeld zeker door tewerkstelling en arbeid bijdragen aan de welvaart van de 

maatschappij. 

 

Het vertrouwensbeginsel werkt hier evenmin contra legem omdat voormelde Immigratiewet van 15 

december 1980 bij artikel 9bis de regularisatie van het onregelmatig verblijf toestaat en organiseert (zie 

onder andere stukken nrs. 3 en 5). 

 

Artikel 7 van voormelde Wet van 15 december 1980 verplicht verwerende partij tot een voorafgaandelijk 

onderzoek naar de eventuele schending van de meer voordelige internationale bepalingen zelfs al 

bevindt verzoekende partij zich in de gevallen 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van dit artikel 7 en dit in 

overeenstemming met hogervermelde positieve verplichtingen van verwerende partij te weten artikel 41 

van het voormelde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2 000. 

Verwerende partij dient haar internationaalrechtelijke verplichtingen zoals besproken na te leven. 

 

De nationale rechter is in die omstandigheden verplicht zorg te dragen voor de volle werking dier meer 

voordelige internationale normen en zonodig op eigen gezag elke strijdige bepaling van de - zelfs latere 

- nationale wetgeving buiten toepassing te laten zonder dat hij de voorafgaande opheffing hiervan via 

wetgeving of enige andere constitutionele procedure heeft te vragen of af te wachten (H.v.J. 9 maart 

1978, Administratie der Staatsfinanciën/Simmenthal, 106/77, Jur. 1978, 629). Het verdragsrecht dat uit 

een autonome bron voortvloeit, kan op grond van zijn bijzonder karakter niet door enig voorschrift van 

nationaal recht opzij worden gezet zonder zijn  gemeenschappelijk rechtelijk karakter te verliezen. De 

rechten en plichten van de Verdragsluitende partijen (waaronder verwerende partij) hebben hun rechten 

door tot het verdrag toe te treden hun soevereine rechten definitief beperkt zodat latere eenzijdig 

afgekondigde wettelijke voorschriften die tegen het verdragstelsel ingaan, elke werking ontberen (H.v.J. 

15 juli 1964, Costa/E.N.E.L., 6/64, Jur. 1964, 1199). 

 

Schending van de hoor- en zorgvuldigheidsplicht en het vertrouwensbeginsel in samenhang met artikel 

41 van het voormelde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000. 

§. In onderhavig beroep heeft uw Raad als annulatierechter geen onderzoeksbevoegdheid waardoor uw 

Raad enkel kan vaststellen: (i) dat verwerende partij haar wettelijke onderzoeksplicht niet heeft 

nageleefd minstens feitelijk dwaalde en (ii) dat dit gebrek niet kan worden hersteld door een beslissing 

die in de plaats komt van de bestreden beslissing: uw Raad kan enkel de bestreden beslissing 

vernietigen. 
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Schending van de ingeroepen middelen. 

Om voorgaande redenen kon verwerende partij redelijkerwijze niet de bestreden beslissing komen. 

 

De bestreden beslissing dient daarom te worden vernietigd.” 

 

2.2. Verzoeker voert in het middel in concreto aan dat, indien hij was gehoord, hij de verwerende partij 

had kunnen wijzen op het feit dat hij een regularisatieaanvraag heeft ingediend. Verzoeker keerde in juli 

2018 met een geldig paspoort terug naar België en diende 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). Hij wees 

er in die aanvraag op dat hij vooruitzicht heeft op tewerkstelling. Verzoeker betoogt dan ook dat het 

motief, dat hij geen stappen zou hebben ondernomen met het oog op lang verblijf, foutief is.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) merkt op dat het indienen van een 

aanvraag, om tot verblijf wegens buitengewone omstandigheden op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet te worden gemachtigd, niet inhoudt dat verzoeker zou zijn toegelaten of gemachtigd 

tot verblijf in afwachting van het antwoord op de aanvraag.  

 

Het gegeven dat de verwerende partij bij het nemen van het bestreden bevel geen acht heeft geslagen 

op het feit dat verzoeker een aanvraag op grond van artikel 9bis heeft ingediend, houdt bijgevolg niet in 

dat niet langer kon worden vastgesteld dat verzoeker zich bevond in de situatie, bedoeld bij artikel 7, 

eerste lid, 2°, van de vreemdelingenwet. Verzoeker betwist niet dat hij langer dan een periode van 

negentig dagen op het (Schengen)grondgebied verblijft. Het motief met betrekking tot het niet 

ondernemen van stappen om zich in orde te stellen voor lang verblijf, houdt niet in dat ten onrechte werd 

vastgesteld dat verzoeker zich onwettig op het grondgebied bevond. Verzoeker betwist aldus slechts 

een overtollig motief. De mogelijke onjuistheid van dit motief leidt er niet toe dat de verwerende partij 

niet meer kon vaststellen dat verzoeker langer op het grondgebied verbleef dan de toegestane duur van 

negentig dagen. Naar luid van artikel 7, eerste lid, van de vreemdelingenwet is de verwerende partij in 

dit geval verplicht een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven, onverminderd de elementen uit 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet of uit hoofde van een internationaalrechtelijke verplichting.  

 

Verzoeker heeft er in casu dan ook geen belang bij de schending van de hoorplicht aan te voeren, nu de 

elementen die hij had willen aanvoeren geen aanleiding konden geven tot een andersluidende 

beslissing. 

 

Waar verzoeker aanvoert dat hij reeds gedurende acht jaar werd gedoogd door de Belgische overheid 

en dat er geen rekening werd gehouden met de elementen van integratie en het gezinsleven, mist 

verzoekers betoog feitelijke grondslag. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker 

inderdaad in het verleden reeds meermaals naar België kwam. Hij werd op 5 november 2009 een eerste 

maal gerepatrieerd naar Brazilië. Verzoeker kwam op onbekende datum opnieuw naar België en keerde 

op 9 december 2015 vrijwillig terug naar Brazilië. Verzoeker kwam op 19 juli 2018 opnieuw in België aan 

met een visum kort verblijf. Het bestreden bevel werd genomen op 29 november 2018 en aan verzoeker 

ter kennis gebracht op 10 december 2018, ongeveer ruim een maand na het verstrijken van het kort 

verblijf van negentig dagen. Verzoeker kan dan ook niet worden bijgetreden dat er bij hem een 

rechtmatige verwachting zou zijn gewekt met het oog op lang verblijf.  

 

Verzoeker voert geen andere grieven aan die in verband kunnen worden gebracht met de door hem 

aangevoerde rechtsregels.   

 

Het middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden. 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.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

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

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


