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 nr. 280 841 van 25 november 2022 

in de zaak RvV X/ IX 

 

 

 In zake: X  

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. VANDECAETSBEEK 

Gouverneur Roppesingel 131 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 25 juli 2022 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 27 april 2022 tot afgifte van 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 18 oktober 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 november 

2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JESSEN, die loco advocaat V. VANDECAETSBEEK verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat B. BUYLE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster kwam op 10 september 2014 naar België met een visum type D om masterstudies aan te 

vatten. In 2019 behaalde zij haar masterdiploma aan de Universiteit Hasselt. Nadien volgde zij een 

postgraduaat aan de Katholieke Universiteit Leuven, waarvan ze in 2020 een diploma behaalde. 

Vervolgens schreef ze zich in voor een master aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2021 behaalde 

verzoekster ook een ACCA-diploma.  
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Op 2 november 2021 dient verzoekster een aanvraag tot verblijfsmachtiging in met toepassing van artikel 

61/1/9 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet). Op 27 april 2022 neemt de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een beslissing tot verwerping van de aanvraag 

om machtiging tot verblijf, aan verzoekster ter kennis gebracht op 27 juni 2022. Tegen deze beslissing 

stelt verzoekster een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), die de 

beslissing vernietigt bij arrest nr. 280 840 van 25 november 2022. 

 

Ook op 27 april 2022 neemt de gemachtigde een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13), aan verzoekster ter kennis gebracht op 27 juni 2022. Dit is de bestreden beslissing, 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer / mevrouw, die verklaart te heten: 

naam: N. (…), M. (…) E. (…), 

geboortedatum: (…) 1987 

geboorteplaats: (…)  

nationaliteit: Kameroen 

 

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) 7 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 : « Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de 

minister of zijn gemachtigde of, in de in 1°, 2°, 5°, 9°, 11° of 12° bedoelde gevallen, moet de minister of 

zijn gemachtigde een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven aan de 

vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk of om er zich te vestigen : (…) 

 

13° wanneer de vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een beslissing die tot gevolg heeft dat haar het 

verblijf geweigerd wordt of dat er een einde wordt gemaakt aan haar verblijf». 

 

De aanvraag om gedurende een termijn van maximum 12 maanden op het grondgebied van het Rijk te 

verblijven teneinde er werk te zoeken of een onderneming op te richten, met als doel het verkrijgen van 

een verblijfsvergunning met het oog op werk, werd geweigerd op 27.04.2022 (zie bijgevoegde beslissing). 

Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden gesteld in Art. 61/1/9. 

 

Haar verblijfskaart is vervallen op 31.10.2021. 

 

Bij deze beslissing werd rekening gehouden met eventuele elementen in overeenstemming met art 74/13 

van de wet van 15/12/1980. Zo blijkt de duur van het verblijf in België niet van die aard om de banden met 

het land van herkomst te kunnen verliezen. Betrokkene kwam pas op 10/09/2014 naar België voor haar 

studies en wist dat haar verblijf tijdelijk was. 

Uit het administratief dossier blijkt evenmin dat de gezondheidstoestand een mogelijke belemmering kan 

vormen om gevolg te geven aan deze beslissing of dat er sprake is van een gezins-en familieleven in de 

zin van art.8 EVRM.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Bij arrest nr. 280 841 van 25 november 2022 is de beslissing tot verwerping van de aanvraag om 

machtiging tot verblijf van 27 april 2022 vernietigd. Ingevolge de vernietiging van de verwerpingsbeslissing 

verdwijnt deze met terugwerkende kracht uit het rechtsverkeer en wordt ze geacht nooit te hebben 

bestaan. Aldus kan het bevel om het grondgebied te verlaten van dezelfde datum, dat volledig is 
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opgehangen aan de beslissing tot verwerping van de aanvraag om machtiging tot verblijf, evenmin 

standhouden.  

Gelet op het feit dat het bestreden bevel is genomen op grond van artikel 7, eerste lid, 13° van de 

vreemdelingenwet, en de daarin vermelde beslissing die tot gevolg heeft dat aan de vreemdeling het 

verblijf wordt geweigerd met retroactieve werking uit het rechtsverkeer is verdwenen, moet de Raad 

vaststellen dat het bestreden bevel niet op zichzelf kan blijven bestaan. Een goede rechtsbedeling vereist 

dan ook dat het bestreden bevel uit het rechtsverkeer wordt verwijderd door een vernietiging. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten van 27 april 2022, wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig november tweeduizend 

tweeëntwintig door: 

 

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

 

Dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 


