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 nr. 232 624 van 14 februari 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. VANWELDE 

Eugène Smitsstraat 28-30 

1030 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Vietnamese nationaliteit te zijn, op 12 november 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 7 oktober 2019 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten – verzoeker om 

internationale bescherming. 

 

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 8 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 januari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. BONUS, die loco advocaat P. VANWELDE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. RAUX, die loco advocaten D. MATRAY en A. DE WILDE  

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 22 juli 2018 wordt de verzoekende partij aangetroffen in België. Op dezelfde dag wordt ten 

aanzien van haar een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) genomen. Het tegen deze 

beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) ingestelde beroep is gekend 

onder het rolnummer CCE X. 

 

1.2 Op 26 september 2018 doet de verzoekende partij een verzoek om internationale bescherming. Op 

10 oktober 2018 dient zij dit verzoek in. Op 28 maart 2019 weigert de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) haar de vluchtelingenstatus en de 
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subsidiaire beschermingsstatus. Op 15 juli 2019, bij arrest nr. 223 989, weigert ook de Raad haar de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

1.3 Op 26 juli 2019 dient de verzoekende partij een aanvraag voor een gecombineerde vergunning in. 

Op 14 oktober 2019 wordt de toekenning van een arbeidsvergunning van beperkte duur geweigerd. 

 

1.4 Op 7 oktober 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) een beslissing houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten – verzoeker om internationale bescherming (bijlage 13quinquies). Dit is de 

bestreden beslissing, die per aangetekend schrijven van 8 oktober 2019 aan de verzoekende partij ter 

kennis werd gebracht en die luidt als volgt: 

 

“(...) In uitvoering van artikel 52/3, §1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de heer, 

 

naam : H(...) G(...) 

voornaam : L(...) 

geboortedatum : (...) 

geboorteplaats : (...) 

nationaliteit : Socialistische Republiek Vietnam 

 

het bevel gegeven om 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. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 28/03/2019 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

negatieve beslissing inzake het verzoek om internationale bescherming genomen en op 15/07/2019 

werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep tegen deze beslissing verworpen door 

de Raad voor vreemdelingenbetwistingen met toepassing van artikel 39/2, § 1, 1°, van de wet van 15 

december 1980. 

 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet 

vereiste documenten, inderdaad, betrokkene is in het bezit van een geldig paspoort, zonder geldig 

visum.  

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen. (...)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen 

van de verzoekende partij. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1 In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 7, 62 en 74/13 

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), van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 

wet van 29 juli 1991) en van het algemeen rechtsbeginsel van de materiële motiveringsplicht. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“En ce que, 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Aux termes de la décision entreprise, il est enjoint au requérant de quitter le territoire ; 

 

En droit, la mesure est fondée sur l’article 52/3, §1er de la loi du 15.12.1980 qui expose que : (...) 

 

Parmi les motifs prévus à l’article 7 de la loi, la partie adverse retient celui contenu au 1° de ladite 

disposition, qui se lit comme suit : (...) 

 

Alors que, 

 

L’article 74/13 de la loi du 15.12.1980 expose que : « Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le 

ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de 

santé du ressortissant d'un pays tiers concerné » ; 

 

Cette disposition transpose en droit belge l’article 20 de la Directive 2008/115/CE dite Directive Retour ; 

 

Il a été jugé par le Conseil d’Etat que « saisie d’une demande d’autorisation de séjour, la partie adverse 

ne pouvait donner un ordre de quitter le territoire (…) sans avoir au préalable statué sur cette demande, 

ou, à tout le moins, sans exposer les raisons pour lesquelles elle estime devoir donner un tel ordre 

avant d’avoir statué sur elle » (C.E., arrêt n°167.248 du 30.01.2007 – voyez également C.E., arrêts 

n°162.257 du 01.09.2006, n°106.588 du 16.05.2002, n°86.391 du 29.03.2000 et n°65.557 du 

20.03.1997) ; 

 

Cette position est également celle de la Cour de Cassation (« En omettant de préciser s’il avait été 

statué sur la demande d’autorisation de séjour du demandeur avant que lui fut notifié l’ordre de quitter le 

territoire, l’arrêt met la Cour dans l’impossibilité d’exercer sur cette décision le contrôle de légalité qui lui 

est confié » – Cass. 23.08.2006, www.juridat.be); 

 

Dans deux arrêts n°14.727 et 14.731 datés du 31.07.2008, de même que dans un arrêt n°19.196 du 

25.11.2008, le Conseil du Contentieux des Etrangers a pour sa part estimé que l’introduction d’une 

demande d’autorisation de séjour déposée auparavant ne pouvait faire obstacle à la délivrance d’un 

ordre de quitter le territoire pris en application de l’article 7 de la loi qu’à la condition que, dans la 

demande, il ait été fait état « d’indications sérieuses et avérées d’une possible violation d’un droit 

fondamental reconnu et d’effet direct en Belgique. » ; 

 

Dans un arrêt cassant l’arrêt 19.196 précité de votre Conseil, le Conseil d’Etat a considéré qu’en 

adoptant une telle position, « le juge administratif se méprend sur la portée, voire néglige les articles 62 

de la loi précitée du 15 décembre 1980 et 2 et 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991, lesquels imposent à 

l’administration de prendre en considération toutes les circonstances de la cause, dont l’introduction 

d’une demande d’autorisation de séjour et les circonstances exceptionnelles qui y sont invoquées, avant 

de prendre le cas échéant, une mesure d’éloignement » (CE, arrêt 196.577 du 01.10.2009, 

www.raddvst.consetat.be) ; 

 

Plus récemment, le Conseil d’Etat a également jugé que « dès lors que la partie adverse avait formé 

une demande d’autorisation de séjour, basée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, il 

appartenait à la partie requérante […] de statuer sur cette demande avant d’adopter un ordre de quitter 

le territoire. En effet, la partie requérante ne pouvait exclure a priori qu’elle ne ferait pas droit à la 

demande précitée. Or, si elle avait autorisé la partie adverse au séjour sur la base de l’article 9bis 

précité, cette dernière n’aurait pas séjourné de manière irrégulière de telle sorte que la partie requérante 

n’aurait pas été appelée à lui enjoindre de quitter le territoire en application des articles 52/3, § 1er, 

alinéa 1er, et 7, alinéa 1er, 1° à 12°, de la loi du 15 décembre 1980 » (C.E., arrêt n° 231.443 du 

04.06.2015) ; 

 

Il en va d’autant plus ainsi qu’aux termes de l’article 6.4 de la Directive 2008/115/CE précitée, la partie 

adverse conserve la faculté de ne pas adopter de décision d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont 

elle constate le caractère irrégulier du séjour et de privilégier la voie de la régularisation de séjour « pour 

des motifs charitables, humanitaires ou autres » ; 

 

En l’espèce, le requérant a introduit une demande de séjour « à des fins d'emploi pour une période de 

plus nonante jours » (dite demande de Permis Unique) visée au chapitre VIIIbis de la loi du 15.12.1980, 

que les autorités régionales wallonnes ont réceptionnée le 24.07.2019 ; 
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En vertu de l’article 20 de l’Accord de coopération du 02.02.2018, cette demande a dû être 

communiquée par la Région à la partie adverse, qui devait donc nécessairement en avoir connaissance 

(« Au plus tard dans les quinze jours à compter de la recevabilité de la demande, l'autorité régionale 

transmet une copie du dossier à l'Office des Etrangers. ») 

 

A la date à laquelle a été adoptée la décision entreprise, aucune décision n’avait été adoptée quant à 

cette demande d’autorisation de séjour, ni quant à son volet autorisation de travail, ni (a fortiori) quant à 

son volet séjour ; 

 

Or, il n’a pas été tenu compte de l’introduction de cette demande dans le cadre de l’adoption de la 

décision entreprise, au mépris des dispositions et principes visés au moyens, tels qu’interprétés par le 

Conseil d’Etat et la Cour de Cassation (voir supra) ; à tout le moins la motivation de la décision 

entreprise ne contient-elle aucune indication permettant de s’assurer que tel fut bien le cas ; 

 

Le moyen est fondé ; 

 

Le requérant fait valoir que la circonstance que le volet autorisation de travail de cette demande de 

séjour ait, entre temps, fait l’objet d’une décision de refus datée du 14.10.2019 (pièce 2) ne lui fait 

aucunement perdre son intérêt au moyen, cette décision étant postérieure à la décision entreprise et, du 

reste, ne revêtant à ce jour aucun caractère définitif (un recours sera introduit à l’encontre de cette 

décision de refus d’autorisation de travail dans le délai prévu, lequel expire le 14.11.2019) ;” 

 

3.1.2 In de mate dat de verzoekende partij de schending aanvoert van de artikelen 7 en 74/13 van de 

vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat zij zich beperkt tot het citeren van deze bepalingen. Bij het 

voormelde artikel 74/13 geeft de verzoekende partij ook nog (overigens foutief) aan dat dit de omzetting 

vormt van artikel 20 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer 

van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de 

Terugkeerrichtlijn). Zij laat echter na om concreet uiteen te zetten op welke manier de bestreden 

beslissing de voormelde bepalingen van de vreemdelingenwet schendt. In deze mate is het eerste 

middel dan ook niet ontvankelijk. Onder ‘middel’ moet immers worden begrepen de voldoende duidelijke 

omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden 

rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, 

nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). 

 

Verder wijst de Raad erop dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 – net als artikel 62 van de 

vreemdelingenwet – de administratieve overheid verplichten in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit op ‘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 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, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 9 september 2015, 

nr. 232.140).  

 

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen, zodat de verzoekende partij niet kan voorhouden dat de juridische en feitelijke 

overwegingen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, niet in deze beslissing zouden zijn 

opgenomen. In deze mate maakt zij een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet niet aannemelijk. De 

verzoekende partij voert echter aan dat omtrent bepaalde elementen in het geheel niet werd 

gemotiveerd. 

 

De verzoekende partij voert tevens de schending aan van de materiële motiveringsplicht. Deze 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 5 december 2011, nr. 216.669; 

RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële motivering vereist 
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met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven met een 

voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

beoordeling in de plaats te stellen van die 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 (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De voorgehouden schending van de formele en materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht 

van de bepaling waarop de bestreden beslissing steunt, met name artikel 52/3, § 1 van de 

vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

“De minister of zijn gemachtigde geeft aan de vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft en een verzoek 

om internationale bescherming heeft ingediend, het bevel om het grondgebied te verlaten, gemotiveerd 

op basis van één van de gronden voorzien in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°, nadat de Commissaris-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek om internationale bescherming heeft 

geweigerd, niet-ontvankelijk heeft verklaard of de behandeling van het verzoek heeft beëindigd, en de in 

artikel 39/57 bedoelde beroepstermijn is verstreken, of, wanneer dergelijk beroep binnen de termijn 

werd ingesteld, nadat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep heeft verworpen met 

toepassing van artikel 39/2, § 1, 1°. (...)” 

 

De verzoekende partij betwist niet dat zij zich in het geval voorzien in artikel 7, eerste lid, 1° van de 

vreemdelingenwet bevindt, met name dat zij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 

vereiste documenten, in casu een geldig paspoort zonder geldig visum. Ook betwist zij niet dat de Raad 

op 15 juli 2019 het beroep tegen de beslissing van de commissaris-generaal van 28 maart 2019 inzake 

haar verzoek om internationale bescherming heeft verworpen. 

 

De verzoekende partij voert echter aan, met verwijzing naar rechtspraak van de Raad van State, het Hof 

van Cassatie en de Raad, dat haar geen bevel om het grondgebied had mogen gegeven worden, 

vooraleer uitspraak was gedaan over haar aanvraag van 26 juli 2019 voor een gecombineerde 

vergunning. Zij stelt dat bij het nemen van de bestreden beslissing geen rekening werd gehouden met 

deze aanvraag, minstens dat de motivering van de bestreden beslissing geen enkele aanwijzing geeft 

dat dit wel het geval is. 

 

De Raad stelt vast dat uit het administratief dossier inderdaad blijkt dat de verzoekende partij op 

26 juli 2019 bij het Waals gewest een aanvraag voor een gecombineerde vergunning heeft ingediend. 

Op 2 september 2019 werd het ontvankelijke dossier door het Waals gewest aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken ter kennis gebracht. Op het moment van het nemen van de bestreden beslissing 

op 7 oktober 2019 was de gemachtigde aldus op de hoogte van dit gegeven. 

 

De verzoekende partij geeft in haar betoog echter niet aan op grond van welke bepaling de gemachtigde 

met deze aanvraag moest rekening houden bij het nemen van de bestreden beslissing. Zij verwijst 

slechts naar rechtspraak van de Raad van State, het Hof van Cassatie en de Raad. De Raad wijst er 

echter op dat arresten in de continentale rechtstraditie geen precedentenwaarde hebben. Bovendien 

laat de verzoekende partij na aan te geven op welke manier deze arresten een situatie betreffen die 

vergelijkbaar is met de hare. Uit de citaten die de verzoekende partij opneemt in haar verzoekschrift, 

blijkt dat de eerste twee arresten (van de Raad van State en van het Hof van Cassatie) in het algemeen 

verwijzen naar een aanvraag om machtiging tot verblijf, zonder dat blijkt om welke aanvraag het precies 

gaat en wat de inhoud ervan was. De laatste twee citaten (uit arresten van de Raad van State) blijken 

betrekking te hebben op aanvragen om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet (die blijkt rechtstreeks uit het tweede citaat en onrechtstreeks uit het eerste, dat 

verwijst naar het voor het voormelde artikel 9bis relevante begrip ‘buitengewone omstandigheden’). De 

verzoekende partij zet niet uiteen op grond waarvan zij aanneemt dat deze rechtspraak ook op haar 

geval van toepassing zou zijn. Zoals hoger reeds aangegeven, heeft zij een aanvraag tot het bekomen 

van een gecombineerde vergunning ingediend. De andere verwijzing betreft drie arresten van de Raad, 

waarbij blijkt dat in de aanvraag om machtiging tot verblijf ernstige en bewezen aanwijzingen waren van 

een mogelijke schending van een erkend fundamenteel recht met directe werking in België. De 

verzoekende partij voert niet aan dat zij zich in zulke situatie bevindt, laat staan dat zij dit zou aantonen. 
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Daarnaast verwijst de verzoekende partij nog naar artikel 6.4 van de Terugkeerrichtlijn, dat luidt als 

volgt: “De lidstaten kunnen te allen tijde in schrijnende gevallen, om humanitaire of om andere redenen 

beslissen een onderdaan van een derde land die illegaal op hun grondgebied verblijft een zelfstandige 

verblijfsvergunning of een andere vorm van toestemming tot verblijf te geven. In dat geval wordt geen 

terugkeerbesluit uitgevaardigd. Indien al een terugkeerbesluit is uitgevaardigd, wordt het ingetrokken of 

opgeschort voor de duur van de geldigheid van de verblijfsvergunning of andere vorm van toestemming 

tot legaal verblijf.”  

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de verzoekende partij niet duidelijk maakt waarop zij precies doelt met 

haar verwijzing naar artikel 6.4 van de Terugkeerrichtlijn. Vervolgens, en dit daargelaten de vraag of 

deze bepaling rechtstreeks kan worden ingeroepen, wijst de Raad erop dat de Terugkeerrichtlijn 

overeenkomstig artikel 79, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie tot doel 

heeft om op basis van gemeenschappelijke normen en juridische waarborgen een doeltreffend 

verwijderings- en terugkeerbeleid te ontwikkelen, zodat mensen op een humane manier, met volledige 

eerbiediging van hun grondrechten en waardigheid, kunnen worden teruggezonden (HvJ 5 juni 2014, 

C-146/14 PPU, Mahdi, ptn. 38 en 87). Het voormelde artikel 6.4 bepaalt echter enkel dat geen 

terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd en dat al uitgevaardigde terugkeerbesluiten of 

verwijderingsbesluiten moeten worden ingetrokken of geschorst, wanneer een lidstaat beslist om een 

illegaal verblijvende derdelander een verblijfsvergunning te verlenen. Met andere woorden, dit artikel 

schetst enkel de verhouding tussen een zelfstandige verblijfsvergunning of een andere vorm van 

toestemming tot verblijf die wordt verleend aan een derdelander enerzijds en een terugkeerbesluit 

anderzijds.  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welke manier deze bepaling in haar situatie relevant zou 

zijn. In casu is immers geen sprake van een zelfstandige verblijfsvergunning of een andere vorm van 

toestemming tot verblijf die aan de verzoekende partij zou zijn gegeven. De verzoekende partij had op 

het moment van het nemen van de bestreden beslissing namelijk slechts een aanvraag tot het bekomen 

van een verblijfsmachtiging ingediend. Bovendien betrof deze aanvraag een verblijfsmachtiging (en een 

arbeidsvergunning) onder de specifieke vorm van de gecombineerde vergunning. Deze is voorzien in 

artikel 61/25-6 van de vreemdelingenwet, dat een omzetting vormt van de richtlijn 2011/98/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure 

voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken 

op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor 

werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (cf. artikel 2, 2° van de wet van 22 juli 

2018 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 24 december 2018)). De gecombineerde 

vergunning heeft aldus hoe dan ook geen uitstaans met de Terugkeerrichtlijn.  

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat in casu bij het nemen van de 

bestreden beslissing met de aanvraag van 26 juli 2019 tot het bekomen van een gecombineerde 

vergunning rekening gehouden moest worden. Een schending van de formele en de materiële 

motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.2.1 In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van het algemeen 

rechtsbeginsel van Unierecht van de rechten van verdediging en van de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, waaronder het beginsel audi alteram partem. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“Ce moyen est développé à titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou Votre Conseil devait considérer le 

premier moyen non fondé au motif que la partie adverse n’avait pas connaissance de l’introduction par 

le requérant de sa demande de Permis Unique ; 

 

Il est pris de : (...) 

 

En ce que,  
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Aux termes de la décision entreprise, il est enjoint au requérant de quitter le territoire ; il n’a pas été tenu 

compte de l’introduction par l’intéressé d’une demande de séjour « à des fins d'emploi pour une période 

de plus nonante jours » (dite demande de Permis Unique) ;  

 

Alors que,  

 

Le Conseil d’Etat a jugé que le droit d’être entendu « garantit à toute personne la possibilité de faire 

connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et 

avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle 

selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses 

observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de 

tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit à être entendu doit permettre à 

l’administration compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine 

connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, 

l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours. »;  

 

Le droit d’être entendu fait également partie intégrante du respect des droits de la défense qui est un 

principe général du droit de l’Union (voyez CJUE, arrêt rendu dans l’affaire C 166/13 en date du 5 

novembre 2014) ; ce principe s’applique au cas d’espèce dès lors que la décision entreprise a été 

adoptée en vertu de dispositions de droit belge transposant des Directives européennes (à savoir la 

Directive 2008/115/CE dite Directive Retour et la Directive 2011/98/UE dite Directive Permis Unique) ;  

 

En l’espèce, le droit d’être entendu a été méconnu dès lors que :  

1. La partie adverse a adopté la décision entreprise sans en informer le requérant et sans lui offrir la 

possibilité de faire valoir les raisons qui lui paraissait s’opposer à l’adoption de cette décision ;  

 

2. Cette décision lui cause un grief indéniable puisqu’elle vient compromettre l’issue de sa demande de 

Permis Unique ; en effet, l’article 12, §1er, 1° de l’Arrêté du gouvernement wallon du 16.05.2019 prévoit 

le refus de l’admission au travail en cas de violation des conditions prévues par la loi du 30.04.1999 et 

par ses arrêtés d’exécution ; or, l’article 34, 7° de l’Arrêté royal du 09.06.1999 portant exécution de la loi 

du 30.04.1999 prévoit que l’autorisation de travail est refusée « lorsqu'au moment de l'introduction de la 

demande, le travailleur étranger concerné fait l'objet d'une décision négative, quant à son droit ou son 

autorisation de séjour, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le 

juge » ;  

 

3. Enfin, il est acquis que si la partie adverse avait laissé au requérant la possibilité de faire valoir ses 

observations et de porter à sa connaissance l’introduction de sa demande de Permis Unique (dans 

l’hypothèse où la partie adverse devait ne pas en avoir connaissance), la décision aurait pu être 

différente et ce, compte tenu de l’obligation, rappelée supra, reposant sur la partie adverse de tenir 

compte de l’introduction de cette demande de séjour dans le cadre de l’adoption d’une décision 

d’éloignement ;  

 

Le moyen est fondé ;” 

 

3.2.2 De Raad stelt vast dat de verzoekende partij uitdrukkelijk aangeeft dat zij het tweede middel 

slechts ten subsidiairen titel heeft ontwikkeld, in de hypothese dat de Raad het eerste middel ongegrond 

zou achten omdat de gemachtigde geen kennis had van het indienen van de aanvraag van de 

verzoekende partij voor een gecombineerde vergunning. Ook in de uiteenzetting van het middel geeft de 

verzoekende partij aan dat zij, mocht zij gehoord zijn geweest, aan de gemachtigde zou hebben laten 

weten dat zij deze aanvraag had ingediend, in de hypothese dat de gemachtigde hiervan geen kennis 

had. 

 

Uit de bespreking van het eerste middel is echter gebleken dat de gemachtigde wel degelijk kennis had 

van de ingediende aanvraag van de verzoekende partij voor een gecombineerde vergunning. Aangezien 

de hypothese waarvoor de verzoekende partij het tweede middel heeft ontwikkeld, niet vervuld is, mist 

het tweede middel dan ook feitelijke grondslag. 

 

Het tweede middel kan niet worden aangenomen. 

 

3.3 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. 
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4. Korte debatten 

 

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

de bestreden beslissing. 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. Er moet dan ook niet worden 

ingegaan op het betoog van de verwerende partij met betrekking tot de vordering tot schorsing. 

 

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 februari tweeduizend twintig door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 


