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 nr. 105 724 van 24 juni 2013 

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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 22 februari 2013 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van het 

bevel van 28 januari 2013 om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog 

op verwijdering. De beslissing werd op dezelfde dag aan verzoeker ter kennis gebracht. 

 

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 24 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 mei 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. VAN DER VEEKEN, die verschijnt voor de verzoekende 

partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 18 november 2008 diende verzoeker een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 

 

Op 6 maart 2009 weigerde het Commissariaat- generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna 

verkort het CGVS) de vluchtelingenstatus alsook de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen die 

beslissing diende verzoeker beroep in bij de Raad. 

 

Op 8 juni 2009, bij arrest nr. X, bevestigde de Raad de beslissing van het CGVS tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus en werd het beroep van verzoeker tegen de 

voormelde beslissing van 6 maart 2009 van het CGVS aldus verworpen. 

 

Op 17 augustus 2009 kreeg verzoeker het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 
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Op 11 december 2009 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in 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. 

 

Op 26 november 2010 werd de aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

ontvankelijk, doch ongegrond verklaard. 

 

Op 23 februari 2011 kreeg verzoeker een tweede bevel om het grondgebied te verlaten, naar aanleiding 

van een administratieve vreemdelingencontrole. 

 

Op 13 februari 2012 werd voormelde beslissing van 11 december 2009 betreffende de aanvraag om 

machtiging tot verblijf, in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, ingetrokken en diezelfde 

dag nam verweerder een nieuwe beslissing inzake de aanvraag op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet. Tegen die beslissing diende verzoeker een schorsings- en annulatieberoep in bij de 

Raad. 

 

Op 22 februari 2012 kreeg verzoeker opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen die 

beslissing diende verzoeker een schorsings- en annulatieberoep in bij de Raad. 

 

Op 29 februari 2012 diende verzoeker een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. 

 

Op 26 september 2012 wordt een kind geboren, dat door verzoeker, met toestemming van de moeder, 

wordt erkend. 

 

Op 26 november 2012 legt verzoeker een verklaring van wettelijke samenwoning af met de moeder van 

het kind, mevrouw C. V. (24 april 1977). 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op dat moment geen stappen had ondernomen om een 

machtiging tot verblijf te bekomen in functie van die gezinssituatie, teneinde zijn gezinsleven te 

beschermen. 

 

Op 28 januari 2013 kreeg verzoeker het bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot 

vasthouding met het oog op verwijdering. Tevens werd hem een inreisverbod van 3 jaar opgelegd, in 

uitvoering van artikel 74/11, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet (bijlage 13septies). 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie, [E. W.], Attaché, (1) (2) 

wordt aan 

de persoon die verklaart zich [H., H.] te noemen, geboren te […] op […], en welke verklaart van 

Pakistaanse nationaliteit te zijn, 

het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het (de) grondgebied(en) van de 

volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië(3), tenzij hij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven (4). 

Het bevel om het grondgebied te verlaten gaat gepaard met een inreisverbod, dat krachtens artikel 3, 

eerste lid, 9° van de wet van 15 december 1980 wordt uitgevaardigd. 

Krachtens artikel 7 van de wet van 15 december 1980 wordt een beslissing tot verwijdering om de 

volgende redenen voor een onderdaan van een derde land genomen : 

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

x Krachtens artikel 27, § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land die bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de teruggewezen of uitgezette 

vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven heeft met dwang naar de grens 

van hun keuze, in principe met uitzondering van de grens met de staten die partij zijn bij een 

internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

geleid worden of ingescheept worden voor een bestemming van hun keuze, deze Staten uitgezonderd. 
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x Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de maatregel 

strikt noodzakelijk is. 

x artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem betekend 

werd op 17/08/2009, 23/02/2011 en 22/02/2012. 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, is het noodzakelijk om de betrokkene zonder 

verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens met Denemarken, Duitsland, 

Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, 

Tsjechië, Zweden en Zwitserland, om de volgende reden : 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig paspoort voorzien van een geldig 

visum. Hij respecteert de reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg 

zal geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

Bovendien werd aan betrokkene reeds een bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd. Op 

18/11/2008 heeft betrokkene een asielaanvraag ingediend. Deze aanvraag werd verworpen door een 

beslissing van het CGVS op 06/03/2009. Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV ingediend. 

Dit beroep werd verworpen op 08/06/2009. Betrokkene heeft dan een bevel om het grondgebied te 

verlaten gekregen op 17/08/2009. 

Betrokkene diende op 11/12/2009 een aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9bis van de wet van 

15/12/1980. Deze aanvraag werd ongegrond verklaard op 13/02/2012 en deze beslissing werd hem 

betekend op 22/02/2012 met een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Betrokkene is nu aangetroffen in onwettig verblijf. Betrokkene weigert dus manifest om op eigen initatief 

een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie, zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de 

grensleiding noodzakelijk is. 

Met toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene te dien einde opgesloten 

te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden ; 

Gezien betrokkene niet in het bezit is van identiteitsdocumenten, is het noodzakelijk hem ter beschikking 

van de Dienst Vreemdelingenzaken op te sluiten ten einde een doorlaatbewijs te bekomen van zijn 

nationale overheden. 

x In uitvoering van artikel 74/11, §1, tweede lid, van de wet van 15 december van 1980, gaat de 

beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van 3 jaar omdat: 

[…] 

x 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten. Er werd 

dus niet aan de terugkeerverplichting voldaan.” 

 

Op 29 januari 2013 werd verzoeker vrijgelaten uit administratieve hechtenis en kreeg hij een nieuwe 

termijn om het grondgebied vrijwillig te verlaten, met name van 29 januari 2013 tot 5 februari 2013. 

 

Op 4 februari 2013 diende verzoeker een beroep in tot schorsing van tenuitvoerlegging bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot 

vasthouding met het oog op verwijdering van 28 januari 2013, (bijlage 13septies). 

 

De vordering tot schorsing van tenuitvoerlegging in bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd 

verworpen bij arrest nr. 96 620 van 5 februari 2013, bij gebrek aan een uiterst dringend karakter. 

Gezien het bevel om het grondgebied te verlaten en het inreisverbod niet langer gepaard gaat met een 

dwangmaatregel met het oog op een gedwongen tenuitvoerlegging, oordeelde de Raad dat de 

uitvoering van de bestreden beslissing niet imminent is. 

 

Op 8 februari 2013 diende verzoeker een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart als een 

familielid van een burger van de Unie. Hij werd in het bezit gesteld van een bijlage 19ter. 

 

Op 26 maart 2013 werd verzoeker in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie geldig tot 7 

augustus 2013. 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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Verzoeker voert in zijn eerste middel de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort het EVRM) 

In zijn tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 5, 7, 9 en 18 van het 

Internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind.  

 

Verzoeker licht zijn eerste middel toe als volgt: 

 

“Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden luidt als volgt: 

 

Artikel 8. 

Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven 

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

 

Aangezien verzoeker thans wettelijk samenwoont met mevrouw V.C., en samen met deze laatste ouder 

is van hun gemeenschappelijk kind, E. H., kan er niet de minste twijfel bestaan over het feit dat zij een 

gezin vormen in de zin van artikel 8 van het EVRM (stukken 4 en 5). Eens verzoeker besefte dat zijn 

situatie werkelijk uitermate precair was geworden, heeft verzoeker ook de nodige stappen gezet om zijn 

huidige situatie te regulariseren. Verzoeker diende immers op 8 februari 2013 een aanvraag tot het 

bekomen van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (stuk 6). 

 

Uw Raad oordeelde in zijn arrest van 5 juni 2009, nr. 28 346 dat het EHRM meermaals heeft geoordeeld 

dat het gezinsleven zich beperkt tot het kerngezin waaronder worden verstaan: de echtgenoten, de 

minderjarige kinderen en de ouders (Slivenko v.Latvia, nr. 48321/99, 9 oktober 2003). 

 

Verder oordeelde Uw Raad in zijn arrest van 17 juli 2008, nr. 14.250 dat het belang (voordeel) van de 

Belgische staat bij de uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten miniem is in vergelijking 

met de schade (nadeel) die aan de verzoekende partij en zijn familie wordt berokkend. Uw Raad besloot 

dan ook dat artikel 8 van het EVRM werd geschonden. 

 

In onderhavig geval vormt verzoeker met zijn wettelijk samenwonende Belgische partner en zijn kind dat 

in België is geboren een kerngezin in de zin van artikel 8 van het EVRM. Verzoeker geniet dan ook de 

bescherming die het EVRM hem en zijn gezin biedt. 

 

Het staat buiten kijf dat de eventuele uitvoering van het BGV het gezin van verzoeker op een ernstige 

wijze zal ontwrichten (zie hoger) waardoor er in hoofde van verzoeker en zijn gezin een enorme schade 

zal ontstaan. Verzoeker zal immers worden losgerukt uit zijn gezin, waardoor het gezinsleven volledig 

onbestaande zal worden. Het contact tussen hem en de rest van zijn gezin zal volledig verwateren. 

Vooreerst omwille van het inreisverbod. Verder spelen de beperkte middelen van verzoeker in zijn land 

van herkomst ook een belangrijke rol. 

 

Tenslotte kan van de rest van het gezin niet worden verwacht dat het naar Pakistan zal verhuizen. 

Mevrouw C. is immers de taal niet machtig, heeft ginder niet het minste uitzicht op werk en geniet aldaar 

niet van de minste sociale bescherming. Indien het BGV zou worden uitgevoerd, zou het door artikel 8 

van het EVRM gewaarborgde recht op een gezinsleven op een grove wijze worden geschonden (zie 

o.a. Hof Mensenrechten 2 augustus 2001, Boultif v. Switzerland). De terugwijzing van een persoon uit 

het land waar zijn familie (gezin) woont, waardoor de gezinsleden van elkaar worden gescheiden, gaat 

duidelijk in tegen het recht op eerbiediging van het gezinsleven en is dan ook onverenigbaar met het 

EVRM (De Hert, P., "Artikel 8. Recht op privacy", in Vande Lanotte, J. en Haeck, Y, (eds.), Handboek 

EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze Commentaar, (705) 754 e.v.).. 

Deze schade staat niet in verhouding met het minieme belang dat de Belgische staat heeft bij een 

eventuele uitvoering van het BGV. Verzoeker heeft immers, buiten het illegaal verblijven in het land, 

nooit iets verkeerd gedaan. Hij heeft zich daarentegen op een voortreffelijke wijze geïntegreerd in de 
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Belgische samenleving. De overheid kan zich dan ook niet op een redelijke wijze beroepen op 

uitzonderingsgrond uit het tweede lid van artikel 8 EVRM. 

Ten overvloede weze het opgemerkt dat op grond van artikel 8 EVRM op de staat zowel een negatieve 

verplichting als een positieve verplichting rust. Niet alleen dient de staat zich van inmengingen in het 

gezinsleven te onthouden doch ook rust op de staat een positieve verplichting om die maatregelen te 

nemen die inherent zijn aan een effectieve eerbiediging van het gezinsleven (De Hert, P., "Artikel 8. 

Recht op privacy", in Vande Lanotte, J. en Haeck, Y, (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze 

Commentaar, (705) 740 e.v.). 

De staat dient het gezinsleven van verzoeker te eerbiedigen, en kan het BGV dus niet uitvoeren zonder 

zowel haar positieve als negatieve verplichtingen tot eerbiedigen van het gezinsleven te schenden. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

Verzoeker licht zijn tweede middel toe als volgt:  

 

“De eventuele uitvoering van het BGV zou tevens een schending uitmaken van de artikelen 5, 7, 9 en 18 

van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

Deze bepalingen waarborgen immers voor ieder kind om te worden opgevoed door beide ouders, door 

hen te worden verzorgd, beide ouders te kennen en niet van hen te worden gescheiden. 

Door de eventuele uitvoering van het BGV zal E. H. van haar vader worden gescheiden, waardoor haar 

rechten op grove wijze worden geschonden. 

Ook wat dit middel betreft, kan worden gesteld dat het belang (voordeel) van de Belgische staat bij de 

eventuele uitvoering van het BGV miniem is in vergelijking met de schade (nadeel) die hierdoor zou 

worden berokkend. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt als 

volgt:  

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Om zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het 

toepassingsgebied van artikel 8, lid 1 van het EVRM. Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, 

1
ste

 lid van het EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden 

geïnterpreteerd. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996, 22 

EHRR 228, 29). De vreemdeling dient, in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor 

deze tot zijn beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een 

vreemdeling met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of 

van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie. 

 

Hierbij dient de Raad te benadrukken dat hij als annulatierechter, niet zelf de feitelijke gegevens kan 

gaan beoordelen doch dat hij enkel de wettigheid van de bestreden beslissing vermag te controleren.  

De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze 

beslissing te nemen. 

 

Echter, zoals verzoeker zelf verklaart, heeft hij pas op 8 februari 2013, na vrijlating uit het gesloten 

centrum, een verblijfskaart van een burger van de unie aangevraagd omdat hij zich bewust werd van 

zijn precaire verblijfssituatie. Uit het administratief dossier kan niet worden opgemaakt dat verzoeker 

voor het tijdstip van de bestreden beslissing, 28 januari 2013, verweerder op de hoogte heeft gebracht 

van zijn wettelijke samenwoonst met een Belgische vrouw en zijn erkenning als vader van een Belgisch 

kind.  

 

Bijgevolg moet verweerder gevolgd worden, waar deze in de nota opwerpt dat verzoeker initieel naliet 

om zijn gezinsleven te beschermen door geen inspanningen te nemen zijn illegaal verblijf te 
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regulariseren of verweerder tijdig van diens gezinssituatie op de hoogte te brengen. Bijgevolg kan het 

verweerder niet ten kwade worden geduid met dergelijke gegevens geen rekening te hebben gehouden, 

nu blijkt dat deze gegevens niet aan verweerder gekend waren.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM door de bestreden beslissing is om die reden niet 

aannemelijk. 

 

In zijn tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 5, 7, 9 en 18 van het 

Kinderrechtenverdrag.  

 

Wat de schending van artikelen 5, 7,  9 en 18 van het Kinderrechtenverdrag betreft, merkt de Raad op 

dat deze artikelen wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet volstaan 

om toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of vervollediging 

noodzakelijk is. Deze verdragsbepalingen zijn geen duidelijke en juridisch volledige bepalingen die de 

verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om op een welbepaalde wijze 

te handelen, opleggen. Aan deze bepalingen moet derhalve een directe werking worden ontzegd. 

Verzoeker kan de rechtstreekse schending van deze artikelen van het Kinderrechtenverdrag niet 

dienstig inroepen ( RvS 28 juni 2001, nr. 97 206). 

 

Ten overvloede blijkt uit de artikelen 5, 7, 9 en 18 van het Kinderrechtenverdrag dat noch uit deze 

artikelen noch uit artikel 8 van het EVRM, kan worden afgeleid dat een vreemdeling er een Staat toe kan 

verplichten om hem op zijn grondgebied te gedogen, als hij zich zelf voor de bestreden beslissing niet 

de moeite getroost de Staat op de hoogte te brengen van diens gezinssituatie. Hierbij kan verwezen 

worden naar de hierboven ingeroepen principes . 

 

Een schending van de artikelen 5, 7, 9 en 18 van het Kinderrechtenverdrag is niet aannemelijk. 

 

Evenwel merkt de Raad op dat verweerder niet kan gevolgd worden waar hij stelt dat de bestreden 

beslissing (nog steeds) in het rechtsverkeer aanwezig is, het rechtsreeks gevolg is van verzoekers eigen 

keuzes en houding. Verweerder heeft er namelijk voor geopteerd, nadat verzoeker hem op de hoogte 

had gebracht van zijn wettelijke samenwoonst met een Belgische vrouw en de erkenningsakte als vader 

van een Belgisch kind om de bestreden beslissing niet in te trekken, maar enkel een nieuwe termijn toe 

te staan om het grondgebied vrijwillig te verlaten. Verweerder haalt immers in de nota letterlijk aan dat 

dit werd gedaan teneinde hem toe te laten “zich in regel te stellen met de wetgeving”. 

 

Dit laatste resulteerde bovendien in het in bezit stellen van een attest van immatriculatie sedert 26 maart 

2013 waardoor verzoeker over een tijdelijk verblijfsrecht beschikt.  

 

Dit is niet verenigbaar met het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten met een 

inreisverbod van drie jaar (RvS 30 september 2009, nr. 196.530). In het kader van een goede 

rechtsbedeling word het bestreden bevel met inreisverbod (bijlage 13septies) uit het rechtsverkeer 

gehaald. 

 

3. Korte debatten 

 

In casu wordt de bestreden beslissing uit het rechtsverkeer gehaald. 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. 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering 

van 28 januari 2013 wordt  met het oog op een goede rechtsbedeling uit het rechtsverkeer gehaald. 
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Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig juni tweeduizend dertien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 

 

 


