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 nr. 94 507 van 31 december 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Macedonische nationaliteit te zijn, op 

12 september 2012 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 8 augustus 2012 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten - 

asielzoeker. 

 

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 23 oktober 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 november 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K.BLOMME verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 15 juni 2012 dient de verzoekster, die verklaart van Macedonische nationaliteit te zijn, een 

asielaanvraag in.  

 

1.2 Op 29 juni 2012 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de 

commissaris-generaal) de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag in 

hoofde van een onderdaan van een veilig land van herkomst. Deze beslissing wordt aan de verzoekster 

betekend per aangetekend schrijven van 29 juni 2012. Tegen deze beslissing dient de verzoekster op 2 

augustus 2012 een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 
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de Raad). Dit beroep is gekend onder het rolnummer 104 307. Bij arrest nr. 89 211 van 5 oktober 2012 

wordt dit beroep verworpen. 

 

1.3 Op 8 augustus 2012 wordt jegens de verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten-

asielzoeker getroffen (bijlage 13quinquies). Dit is de thans bestreden beslissing, die aan de verzoekster 

wordt ter kennis gebracht per schrijven van 8 augustus 2012 en die als volgt is gemotiveerd: 

 

“In uitvoering van artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende 

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

vervangen bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 

2007, wordt aan 

de persoon die verklaart te heten R.A. 

geboren te G. , op (in) (…) 

en van nationaliteit te zijn : Macedonië (Ex-Joegoslavische Rep.)  

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Op 29 juni 2012 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van inoverwegingname van de asielaanvraag genomen. 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 6° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : hij beschikt niet over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het 

voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een 

derde Staat, waar zijn toelating is gewaarborgd, en niet in staat is deze middelen wettelijk te verwerven, 

inderdaad, betrokkene heeft tijdens zijn interview aangegeven geen bestaansmiddelen te hebben en 

mag niet werken. 

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.” 

 

1.4 Per aangetekend schrijven van 16 augustus 2012 dient de verzoekester, samen met haar 

echtgenoot R.O., een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 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).  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan 

worden ingegaan op de vraag van de verweerder om de kosten van het geding ten laste van de 

verzoekster te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een eerste middel voert de verzoekster de schending aan van de artikelen 7 en 39/2 van de 

vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht en van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. De verzoeker beroept zicht tevens op machtsoverschrijding.  

 

Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“De bestreden beslissing ontbeert elke draagkrachtige motivering. 

In casu wordt geargumenteerd: 

Op 29 juni 2012 werd door de Commissaris-generaal voorde Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen. 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 6° van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen: hij beschikt niet 

over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor de 

terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een derde staat, waar zijn toelating is 

gewaarborgd, en niet in staat is deze middelen wettelijk te verwerven, inderdaad, betrokkene heeft 

tijdens zijn interview aangegeven geen bestaansmiddelen te hebben en mag niet werken. ”. 

(zie stuk 1). 

Het is duidelijk dat dergelijke motivering geenszins draagkrachtig kan zijn. 
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De motivering moet adequaat zijn en in evenredigheid met het belang van de beslissing. Zie ook J. 

VANDE LANOTTE en E. CERECHE, De motiveringsplicht van bestuurshandelingen, Brugge, Die Keure, 

1992, 11-12. 

De materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing gesteund is op voldoende draagkrachtige 

motieven (P.M., “Le controle par le consiel d’Etat de la motivation des actes réglementaires”, nootonder 

R.v.St., 1 februari 1989, nr. 31.882, J.L.M.B., 

1989, 55-560). In casu is dit niet het geval. 

Er mag van verwerende partij uiteraard verwacht worden dat er niet op een vage en algemene wijze 

geantwoord wordt. 

Er kan en mag van verwerende partij bovendien verwacht worden dat zij een duidelijk onderscheiden 

administratieve beslissing niet zomaar verantwoord met enkele verwijzing naar een wettelijke bepaling 

of een eerdere genomen beslissing, die evenwel nog niet definitief is, doch zeer duidelijk de 

argumentatie dient aan te geven waarom zij de tweede administratieve beslissing heeft genomen 

rekening houdend met alle relevante elementen, temeer deze uitermate verstrekkende gevolgen heeft 

voor verzoeker. 

In de bestreden beslissing werd ten onrechte niet geargumenteerd en ook geen rekening gehouden met 

o.m. volgende zaken, die nochtans ten zeerste van belang zijn voor de beslissing bevel om het 

grondgebied te verlaten: 

er is een beslissing CGVS dd. 29 juni 2012 doch de mogelijkheid bestond om nog beroep aan te 

tekenen, en het is ook dit dat verzoekster gedaan heeft, met name hoger beroep aangetekend bij uw 

zetel. 

Deze procedure is tot op heden hangende en het beroep werkt opschortend, zodat deze de huidige 

beslissing opheft in die zin dat zij stelt dat er sprake zou zijn van een beslissing waarbij de asielstatus en 

subsidiaire bescherming wordt geweigerd en verzoekster zodoende zonder de nodige documenten in 

België zou verblijven. 

In de bestreden beslissing wordt in gene mate rekening gehouden met deze beroepsmogelijkheid 

enerzijds en het feit dat het beroep opschortend werkt anderzijds. 

Gezien de hier bestreden beslissing gebaseerd is op het feit dat verzoekster hier zonder de vereiste 

documenten zou verblijven, is deze beslissing achterhaald door de feiten, en meer specifiek het hoger 

beroep dat werd aangetekend tegen de beslissing CGVS en dat opschortend werkt. 

verzoekster kampt met een ernstig medische problematiek en zij zal hiervoor nog een verzoek tot 

medische regularisatie indienen. 

In casu mocht verzoekster en haar gezin er rechtmatig op vertrouwen dat er geen BGV ging betekend 

worden minstens totdat er definitief uitspraak zou zijn door uw zetel over de ingediende asielaanvraag. 

Het is pas na dit ogenblik dat aan verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten kon betekend 

worden en het is pas tegen dit ogenblik dat verzoekster en haar gezin klaar moesten zijn met alle 

documenten om hun verzoek tot medische regularisatie te staven. 

Er kan geenszins aanvaard worden dat door de vroegtijdige betekening van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, verzoekster en haar gezin hun mogelijkheden om een verzoek art. 9 TER VW 

in te dienen ten zeerste beperkt zouden worden en dit door het feit dat zij reeds voorafgaand aan een 

definitieve beslissing van uw zetel over de asielaanvraag het land moeten verlaten. 

Er is in casu manifeste schending van de motiveringsplicht en de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

Verwerende partij overschrijdt duidelijk haar macht door reeds tijdens de lopende beroepstermijn tegen 

een beslissing CGVS een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen, en op deze manier het 

principe dat het beroep tegen een beslissing CGVS opschortend werkt, volledig uit te hollen. 

Dat op die manier er nog geen enkele zinnige inhoud kan gegeven worden aan het principe dat het 

beroep opschortend werkt, aangezien er toch een bevel wordt gegeven door verwerende partij nog voor 

de beroepstermijn is verstreken. 

Dat anders redeneren zou inhouden dat er door verwerende partij zomaar BGV’s worden afgeleverd die 

toch niet worden uitgevoerd gezien de mogelijkheid tot beroep en het daaropvolgend effectief 

aantekenen van beroep tegen de beslissing CGVS. 

Dat het verzoekster voorkomt dat verwerende partij door zo te handelen verzoekster tracht voor 

voldongen feiten te plaatsen in die zin dat zij reeds het land dient te verlaten zelfs nog voordat er een 

definitieve beslissing is mbt. zijn asielaanvraag door arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

Dat ook door het vroegtijdig betekenen van een bevel om het grondgebied te verlaten de rechtsmacht 

van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitholt, in die zin dat er gewoon geen rekening meer 

wordt gehouden met de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij uw zetel. 

Dat de annulatiebevoegdheid van uw zetel verwordt tot een bijkomstigheid, aangezien er al voorafgaand 

een bevel om het grondgebied te verlaten wordt betekend, dewelke volgens zijn bewoordingen reeds de 
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plicht inhoudt om het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen, zonder dat hierbij rekening wordt 

gehouden in de motviering met een naderhand aangetekend hoger beroep. 

Dat motivering niet correct is in die zin dat geen sprake kan zijn van enige absolute plicht om het land te 

verlaten, meer specifiek wanneer er hoger beroep wordt aangetekend bij de RW tegen de beslissing 

CGVS, dewelke opschortend werkt. Dat de beslissing in haar bewoordingen niet enkel niet correct is, zij 

is ook totaal misleidend.” 

 

Daar waar de verzoekster de schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur aanvoert, 

dient erop gewezen te worden dat de verzoekster nalaat aan te geven welk beginsel van behoorlijk 

bestuur zij precies geschonden acht. In de uiteenzetting van het middel preciseert de verzoekster 

evenmin op welke wijze de bestreden beslissing de artikelen 7 en 39/2 van de vreemdelingenwet zou 

schenden. Het middel is in deze mate dan ook onontvankelijk. De uiteenzetting van een rechtsmiddel 

vereist immers dat zowel de geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid 

als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd 

geschonden (RvS 2 maart 2007, nr. 168 403; RvS 8 januari 2007, nr. 166 392; RvS 29 november 2006, 

nr.165 291). 

 

Wat de schending van de materiële motiveringsplicht betreft, stelt de verzoekster dat de bestreden 

beslissing niet zomaar verantwoord kan worden met de enkele verwijzing naar een wettelijke bepaling of 

een eerder genomen beslissing en dat duidelijk dient te worden aangegeven waar deze beslissing is 

genomen rekening houdend met alle relevante elementen. Meer bepaald zou de bestreden beslissing 

ten onrechte geen rekening houden met de beroepsmogelijkheid die nog openstond tegen de beslissing 

van de commissaris-generaal van 29 juni 2012 alsook met het feit dat de verzoekster tegen deze 

beslissing een beroep heeft ingediend dat opschortend zou werken. De verzoekster voert aan dat de 

verweerder machtsoverschrijding begaat door reeds tijdens de lopende beroepstermijn tegen de 

beslissing van de commissaris-generaal een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen. 

Volgens de verzoekster wordt op deze manier het principe dat het beroep tegen een beslissing van de 

commissaris-generaal opschortend werkt, volledig uitgehold. 

 

Aangaande de beoordeling van de materiële motiveringsplicht dient te worden benadrukt dat het niet tot 

de bevoegdheid van de Raad behoort 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 van deze aanvraag 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. 

 

De Raad merkt vooreerst op dat de bestreden beslissing, in tegenstelling tot hetgeen de verzoekster 

voorhoudt, niet louter wordt verantwoord door de enkele verwijzing naar een wettelijke bepaling of een 

eerder genomen beslissing. In de motivering van de bestreden beslissing wordt met name verwezen 

naar de juridische grondslag, die gelegen is in de artikelen 75, § 2 en 81 van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit) en artikel 7, eerste lid, 6° van de 

vreemdelingenwet. Daarnaast bevat de bestreden beslissing ook een motivering in feite, met name de 

verwijzing naar het feit dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 29 juni 

2012 een beslissing houdende de weigering van in overwegingname van een asielaanvraag heeft 

genomen en het feit dat de verzoekster niet over voldoende middelen van bestaan beschikt die nodig 

zijn voor de duur van het vooringenomen verblijf en de terugreis naar het land van herkomst of doorreis 

naar een derde Staat waar haar toelating is gewaarborgd en dat zij niet in staat is deze middelen 

wettelijk te verwerven. Hierbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar de verklaringen van de verzoekster 

waar zij tijdens haar interview had aangegeven geen bestaansmiddelen te hebben en niet te mogen 

werken. Waar de verzoekster nog stelt dat de bestreden beslissing is gebaseerd op het feit dat zij niet 

over de vereiste documenten beschikt, mist haar betoog feitelijke grondslag. De bestreden beslissing 

maakt immers nergens melding van het feit dat de verzoekster in het Rijk zou verblijven zonder de 

vereiste documenten, in tegendeel wordt het bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd omdat de 

verzoekster zich bevindt in het geval van artikel 7, eerste lid, 6° van de vreemdelingenwet, dit is het 

gebrek aan voldoende bestaansmiddelen. In casu heeft de verweerder dus geenszins toepassing 

gemaakt van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet dat bepaalt dat een bevel om het 

grondgebied te verlaten moet worden afgeleverd wanneer de betrokkene is het Rijk verblijft zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 van de vreemdelingenwet vereiste documenten. 
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De verzoekster kan niet worden gevolgd waar zij stelt dat het thans bestreden bevel om het grondgebied 

te verlaten werd afgeleverd lopende de beroepstermijn tegen de beslissing van de commissaris-

generaal van 29 juni 2012 houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag. Uit de 

stukken van het administratief dossier blijkt immers dat de beslissing van de commissaris-generaal aan 

de verzoekster op de door haar gekozen woonplaats werd betekend per aangetekend schrijven van 29 

juni 2012. Het thans bestreden bevel werd getroffen op 8 augustus 2012, dit is na het verstrijken van de 

bij artikel 39/57 van de vreemdelingenwet bepaalde beroepstermijn. Het betoog dat de verzoekster 

dienaangaande voert, en waarbij zij machtsoverschrijding in hoofde van de verweerder afleidt uit het feit 

dat een bevel om het grondgebied te verlaten zou zijn afgegeven voor het verstrijken van de 

beroepstermijn tegen de beslissing van de commissaris-generaal, mist dan ook feitelijke grondslag.  

 

De verzoekster merkt wel terecht op dat de thans bestreden beslissing werd genomen hangende het 

door haar ingediende beroep tegen de beslissing van de commissaris-generaal van 29 juni 2012 

houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag. Uit de gegevens die de Raad 

bekend zijn blijkt immers dat de verzoekster op 2 augustus 2012 een beroep tot nietigverklaring indiende 

tegen de genoemde beslissing van de commissaris-generaal. De door de verzoekster geponeerde 

schorsende werking van dit beroep tot nietigverklaring vindt echter geen steun in de wet.  

 

Dienaangaande dient gewezen te worden op het bepaalde in artikel 57/6/1 juncto artikel 39/2, §1, derde 

lid van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 57/6/1 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen is bevoegd om de aanvraag tot 

erkenning van de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 of tot het bekomen van de subsidiaire 

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, die ingediend wordt door een onderdaan van een veilig 

land van herkomst of door een staatloze die voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, niet in 

overweging te nemen wanneer uit zijn verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een 

gegronde vrees voor vervolging bestaat in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status 

van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3 of dat er 

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige 

schade, zoals bepaald in artikel 48/4. (…)” 

 

Artikel 39/2 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. De Raad doet uitspraak, bij wijze van arresten, op de beroepen die zijn ingesteld tegen de 

beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

De Raad kan: 

1° de bestreden beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

bevestigen of hervormen; 

2° de bestreden beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

vernietigen hetzij omdat aan de bestreden beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door 

de Raad niet kan worden hersteld, hetzij omdat essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de 

Raad niet kan komen tot de in 1° bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende 

onderzoeksmaatregelen hiertoe te moetenbevelen. 

In afwijking van het tweede lid, staat tegen de in de artikelen 57/6, eerste lid, 2° en 57/6/1 bedoelde 

beslissingen enkel het in § 2 bepaalde annulatieberoep open. 

§ 2. De Raad doet uitspraak, bij wijze van arresten als annulatierechter over de overige beroepen 

wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, 

overschrijding of afwending van macht.” 

 

Uit de samenlezing van de artikelen 57/6/1 en 39/2, §1, derde lid van de vreemdelingenwet blijkt 

duidelijk dat tegen beslissingen van de commissaris-generaal tot weigering van inoverwegingname van 

een asielaanvraag in hoofde van een onderdaan van een veilig land van herkomst, enkel een 

annulatieberoep zoals bepaald in artikel 39/2, §2 van de vreemdelingenwet open staat. Het instellen van 

dergelijk annulatieberoep heeft, behoudens de wettelijke bepaalde uitzonderingen, geen automatisch 

schorsende werking. Er is geen wettelijke bepaling die voor beslissingen genomen in toepassing van 

artikel 57/6/1 van de vreemdelingenwet voorziet in een van rechtswege schorsende karakter van het 

beroep tot nietigverklaring.  
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De Raad stelt vast dat de thans bestreden beslissing onder meer gegrond is op artikel 75, §2 van het 

vreemdelingenbesluit, dat als volgt bepaalt: 

 

“§ 2.- Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus 

weigert te erkennen en de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan een vreemdeling, 

geeft de minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 52/3, §1, van de wet, aan de betrokkene 

een bevel om het grondgebied te verlaten.  

Onverminderd de opschortende werking bedoeld bij artikel 39/70, van de wet, worden de beslissingen 

van de Minister of van diens gemachtigde door middel van een document overeenkomstig het model 

van bijlage 13quinquies betekend.” 

 

Artikel 75, §2 van het vreemdelingenbesluit verwijst uitdrukkelijk naar de opschortende werking bedoeld 

bij artikel 39/70 van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 39/70 van de vreemdelingenwet is opgenomen onder hoofdstuk 5, afdeling 2 van de 

vreemdelingenwet, getiteld: “Specifieke bepalingen die gelden voor de beroepen met volle rechtsmacht 

tegen beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen” en is dan ook 

in casu niet van toepassing aangezien jegens de verzoekster een beslissing werd genomen tot 

weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag in hoofde van een onderdaan van een veilig 

land van herkomst waartegen zoals hoger reeds uiteengezet enkel een annulatieberoep conform artikel 

39/2, §2 van de vreemdelingenwet open staat dat ipso facto geen beroep in volle rechtsmacht betreft.  

 

Het is dan ook duidelijk dat, in tegenstelling tot hetgeen de verzoekster voorhoudt, het beroep tot 

nietigverklaring dat de verzoekster indiende tegen de beslissing van de commissaris-generaal van 29 

juni 2012 houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag geen schorsende 

werking heeft. Verzoeksters betoog mist dan ook juridische grondslag.  

 

Waar de verzoekster de verweerder verwijt dat hij geen rekening heeft gehouden met het hangende 

beroep bij de Raad tegen de beslissing van de commissaris-generaal van 29 juni 2012, wordt opgemerkt 

dat uit het in casu toegepaste artikel 75, §2 van het vreemdelingenbesluit blijkt dat de verweerder reeds 

na een beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een bevel om 

het grondgebied te verlaten volgens het model 13quinquies kan betekenen, zoals in casu het geval is. 

De verzoekster toont op geen enkele wijze aan dat de verweerder het beroep bij de Raad diende af te 

wachten vooraleer het bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker te nemen of te betekenen. 

Evenmin maakt de verzoekster concreet aannemelijk dat de verweerder omtrent dit hangende beroep 

diende te motiveren in de bestreden beslissing, noch dat hij dit beroep in rekening diende te nemen bij 

het nemen van de bestreden beslissing.  

 

Waar de verzoekster tenslotte verwijst naar haar medische problematiek en de moeilijkheden om 

wegens het thans bestreden bevel een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet in te dienen, dient erop te worden gewezen dat uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat de verzoekster per aangetekend schrijven van 16 augustus 2012 

daadwerkelijk een aanvraag om machtiging tot verblijf heeft ingediend. De verzoekster preciseert niet 

welke moeilijkheden zij door de thans bestreden beslissing heeft ondervonden om haar aanvraag in te 

dienen. Bovendien stond het de verzoekster vrij om aan de verweerder, gelet op haar medische situatie, 

zo nodig een verlenging van de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te verlaten aan te 

vragen. Er dient overigens te worden opgemerkt dat een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de vreemdelingenwet de uitvoerbaarheid van het thans aangevochten bevel om het 

grondgebied te verlaten niet opschort (cf. o.m. RvS 6 april 2000, nr. 86.715; RvS 22 juli 2002, nr. 

109.500; RvS 6 februari 2004, nr. 127.903; RvS 3 juni 2004, nr. 132.035; RvS 3 juni 2004, nr. 132.036; 

RvS 7 januari 2005, nr. 138.946; RvS 20 november 2006, nr. 164.950. Het indienen van een aanvraag 

op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft immers geen invloed op de verblijfsstatus van 

de vreemdeling en verhindert bijgevolg in principe niet dat ten aanzien van de vreemdeling een 

verwijderingsmaatregel wordt genomen (cf. RvS 12 januari 2007, nr. 166.626). Bovendien blijkt uit de 

stukken van het administratief dossier duidelijk dat de verzoekster pas na het treffen van het thans 

bestreden bevel een aanvraag indiende om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet. De verweerder kon hiervan geen kennis hebben op het moment van de thans 

bestreden beslissing en kon hiermee dan ook geen rekening houden. Er valt niet in te zien waarom de 

verweerder een nog niet daadwerkelijk ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf zou moeten 

betrekken in de motivering van de thans bestreden beslissing. 
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Concluderend kan worden vastgesteld dat verzoeksters grieven geenszins aannemelijk maken dat de 

gemachtigde niet in alle redelijkheid tot de bestreden beslissing is gekomen. De verzoekster zet op geen 

enkele manier uiteen waarom de motivering van de bestreden beslissing niet afdoende zou zijn. Zij toont 

niet aan dat de vaststellingen van de verweerder dat zij niet in het bezit is van voldoende 

bestaansmiddelen zoals bepaald in artikel 7, eerste lid, 6° van de vreemdelingenwet en dat de 

commissaris-generaal op 29 juni 2012 een beslissing nam houdende weigering tot in overwegingname 

van een asielaanvraag, feitelijk incorrect zouden zijn of niet in redelijkheid zouden verantwoorden dat  

haar in casu een bevel om het grondgebied te verlaten werd afgeleverd. Een schending van de 

materiële motiveringsplicht is dan ook niet aangetoond. Evenmin wordt machtsoverschrijding 

aangetoond. 

  

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

 

3.2 In een tweede middel voert de verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van 

het redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel. De verzoekster verwijst naar de 

elementen die zij in het kader van haar asielaanvraag heeft ingeroepen en citeert de middelen die zij 

heeft aangewend in het kader van haar beroep tegen de beslissing van de commissaris-generaal van 29 

juni 2012 houdende de weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag van een onderdaan van 

een veilig land van herkomst. Zij licht het middel verder als volgt toe: 

 

“Dat door verwerende partij in gene mate werd geantwoord op deze nochtans pertinente argumentatie 

en hierdoor de materiële motiveringsplicht werd geschonden, minstens het redelijkheids- en 

zorgvuldigheidsbeginsel, en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.” 

 

De verzoekster verwijt de verweerder dus dat hij niet geantwoord heeft op de argumentatie die zij 

ontwikkelde in het raam van haar beroep tot nietigverklaring dat bij de Raad gekend is onder het 

rolnummer 104 307. 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts 

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Zoals de verweerder terecht opmerkt in de nota met opmerkingen, dient de thans bestreden beslissing 

duidelijk onderscheiden te worden van het beroep tot nietigverklaring dat de verzoekster indiende tegen 

de beslissing van de commissaris-generaal van 29 juni 2012. Nog afgezien van het feit dat de 

verweerder in casu geen kennis kon hebben van het door de verzoekster ingediende beroep nu uit de 

gegevens waarover de Raad beschikt blijkt dat dit beroep door de griffie van de Raad eerst aan de 

verweerder werd betekend op 13 augustus 2012, kan niet worden ingezien op grond van welke 

wettelijke bepaling of welk beginsel van behoorlijk bestuur de verweerder gehouden zou zijn om bij het 

treffen van de thans bestreden beslissing te antwoorden op de argumenten die werden ontwikkeld in het 

kader van een beroep tot nietigverklaring dat door de verzoekster werd ingediend tegen een andere dan 

de thans bestreden beslissing.  

 

De verzoekster betwist niet dat de commissaris-generaal jegens haar op 26 augustus 2012 een 

beslissing nam waarbij haar asielaanvraag niet in overweging werd genomen. Zij betwist in het kader 

van het tweede middel evenmin dat zij niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt zoals bepaald in 

artikel 7, eerste lid, 6° van de vreemdelingenwet. Deze vaststellingen volstaan reeds om aan de 

verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren. Immers zijn de bewoordingen van 

artikel 75, §2 van het vreemdelingenbesluit en artikel 7, eerste lid, 6° van de vreemdelingenwet duidelijk 

en behelzen zij geen verplichting om, naast de vaststelling van de situaties die in deze artikelen worden 

geviseerd, bijkomend te motiveren omtrent de rechtsmiddelen die de verzoekster tegen een eerdere en 

van de thans bestreden beslissing te onderscheiden beslissing heeft aangewend.  
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Bovendien dient er op worden gewezen dat het beroep tegen de genoemde beslissing van 29 juni 2012 

werd verworpen bij ’s Raads arrest nr. 89 211 van 5 oktober 2012, zodat niet kan worden ingezien welk 

belang de verzoekster thans heeft bij haar grief. 

 

Het tweede middel kan niet worden aangenomen. 

 

3.3 In een derde middel voert de verzoekster de schending aan van de motiveringsplicht, van het 

zorgulidigheidsbeginsel “en beginselen van behoorlijk bestuur” en van het fair-play beginsel.  

 

Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“Door zomaar een bevel om het grondgebied te verlaten te gaan betekenen, worden de beginselen van 

behoorlijk bestuur ten zeerste geschaad. 

Het schendt de regels der fair play om nog voor er definitieve beslissing is tussengekomen inzake het 

beroep tegen de negatieve beslissing CGVS, of nog, voor het verstrijken van de beroepstermijn tegen 

de beslissing CGVS, nu vlug een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen. 

Verzoekster dreigt thans nog voor zij desgevallend een positieve beslissing kan bekomen in graad van 

hoger beroep, en ondanks de opschortende werking van het hoger beroep, blijkens de bewoordingen 

van de bestreden beslissing, reeds uit het land gezet te worden. 

Minstens dient de beslissing afgewacht te worden mbt. een definitieve uitspraak tot legaal verblijf door 

uw zetel, zoniet dan alleszins totdat de beroepstermijn verstreken is, aangezien verzoekster uiteraard bij 

een positieve beslissing hieromtrent, onmiddellijk over een verblijfstitel kan beschikken. 

Maar er is meer. 

De argumentatie dat verzoekster niet over voldoende middelen van bestaan beschikt en niet mag 

werken, en zich in de situatie zoals voorzien in art. 7, eerste lid, 6° VW bevindt, is niet correct in die zin 

dat verzoekster lopende haar asielaanvraag door de Belgische overheid conform de wetgeving terzake 

een materiële hulp is gewaarborgd in een Federaal Opvangcentrum. 

Deze materiële hulp is gegarandeerd ook tijdens de beroepsprocedure hangende voorde Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

Verzoekster beschikt zodoende wel degelijk over voldoende middelen om te overleven.” 

 

In zoverre de verzoekster herhaalt dat geen bevel om het grondgebied te verlaten kon worden genomen 

lopende de beroepstermijn tegen de beslissing van de commissaris-generaal van 29 juni 2012 of dat 

minstens de uitspraak van de Raad inzake het beroep tegen deze beslissing diende te worden 

afgewacht, kan worden volstaan met de verwijzing naar de bespreking hieromtrent zoals uiteengezet 

onder het punt 3.1. 

 

Waar de verzoekster argumenteert dat zij over voldoende middelen beschikt om te overleven nu haar 

materiële hulp is gewaarborgd in een Federaal Opvangcentrum, dient te worden opgemerkt dat de 

verzoekster hiermee geenszins aantoont dat zij over voldoende middelen van bestaan beschikt die 

nodig zijn voor de duur van het vooringenomen verblijf en de terugreis naar het land van herkomst of 

doorreis naar een derde Staat waar haar toelating is gewaarborgd en dat zij niet in staat is deze 

middelen wettelijk te verwerven, zoals bepaald in artikel 7, eerste lid, 6° van de vreemdelingenwet. Het 

feit dat de verzoekster aangeeft dat zij geniet van de materiële hulp in een federaal opvangcentrum, 

zoals voorzien in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde 

andere categorieën van vreemdelingen slechts voorzien tijdens de asielprocedure, bevestigt enkel dat 

zij zelf niet beschikt over de nodige bestaansmiddelen voor de duur van het vooringenomen verblijf en 

de terugreis naar het land van herkomst of doorreis naar een derde Staat waar haar toelating is 

gewaarborgd terwijl zij hiermee ook niet betwist dat zij niet in staat is deze middelen wettelijk te 

verwerven. Met haar betoog slaagt de verzoekster er dan ook niet in om de vaststelling van de 

verweerder dat zij zich bevindt in het geval van artikel 7, eerste lid, 6° van de vreemdelingenwet te 

weerleggen. De verzoekster betwist bovendien niet dat zij tijdens haar interview heeft aangegeven geen 

bestaansmiddelen te hebben, zoals in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt vastgesteld. De 

verzoekster toont dan ook geen schending aan van de materiële motiveringsplicht. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

wordt niet aangetoond. De stellingname van de verzoekster laat immers niet toe te concluderen dat 
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verweerder enig dienstig gegeven niet in aanmerking genomen heeft. In dit verband kan tevens 

verwezen worden naar de bespreking van het eerste en het tweede middel. 

 

Waar de verzoekster de schending aanvoert van het fair play-beginsel stelt de Raad vast dat zij nalaat 

duidelijk te omschrijven op welke wijze dit beginsel door de bestreden rechtshandeling wordt 

geschonden, zodat wordt vastgesteld dat dit middelenonderdeel onontvankelijk is. 

 

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

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig december tweeduizend en 

twaalf door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken; 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. DE GROOTE 

 

 


