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 nr. 249 725 van 23 februari 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. SCHUEREWEGEN 

Britselei 47-49/5 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 10 november 2020 

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 11 september 2020 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 18 november 2020 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 10 december 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 januari 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. SCHUEREWEGEN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 5 augustus 2020 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van 

artikel 9ter 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). 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

Op 11 september 2020 neemt de gemachtigde de beslissing waarbij de aanvraag ontvankelijk doch 

ongegrond wordt verklaard. Tegen voormelde beslissing dient verzoekster een annulatieberoep in bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna de Raad) die bij arrest nr. 249 724 van 23 februari 2021 

is vernietigd.  

 

Op 11 september 2020 neemt de gemachtigde tevens een bevel om het grondgebied te verlaten, aan 

verzoekster ter kennis gebracht op 15 oktober 2020. Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motivering luidt als volgt: 

 

“Mevrouw, 

Naam + voornaam: D. O. 

geboortedatum: (…)1941 

geboorteplaats: Provincie Charkiv 

nationaliteit: Oekraïne 

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 30 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: 

 

o 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: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In de nota met opmerkingen bevestigt de verweerder dat het bevel is afgeleverd in navolging van de 

weigeringsbeslissing van de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. De verweerder stelt dat aldus rekening werd gehouden met de gezondheidstoestand 

van verzoekster en er op deze wijze werd gewacht met de afgifte van het bevel tot werd beslist over de 

aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

 

Zodoende heeft de vaststelling in de beslissing van 11 september 2020 dat de verblijfsaanvraag op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard eveneens 

geleid tot het oordeel dat er geen medische hinderpalen zijn die zich verzetten tegen de afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten. De beoordeling van de medische verblijfsaanvraag blijkt dus 

bepalend te zijn geweest voor de beslissing tot afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De Raad moet evenwel vaststellen dat de beslissing van 11 september 2020 waarbij genoemde 

aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet 

ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard, op 23 februari 2021 bij arrest nr. 249 724 is vernietigd.  

 

Gelet op het voorgaande is het aangewezen voor de duidelijkheid in het rechtsverkeer en dus voor de 

rechtszekerheid, het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten uit het rechtsverkeer te 

verwijderen via een vernietiging, ongeacht of het destijds rechtsgeldig opgelegd werd of niet.  

 

Verzoekster kan worden gevolgd waar zij de schending aanvoert van de zorgvuldigheidsplicht en 

betoogt dat de opgegeven motieven geen stand kunnen houden nu er geen definitieve beslissing 

voorligt inzake de medische verblijfsaanvraag van 5 augustus 2020. Verzoekster verwijst naar de 

gebrekkig gemotiveerde beslissing van 11 september 2020 waarbij werd beslist tot de ongegrondheid 

van de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en naar 

het beroep dat zij tegen deze beslissing heeft ingediend.  

 

 

3. Korte debatten 
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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. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

4. 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 

 

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

en Migratie van 11 september 2020 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten, 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 drieëntwintig februari tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 

 


