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 nr. 113 388 van 6 november 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 Afghaanse nationaliteit te zijn, op 9 juli 2013 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

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

Armoedebestrijding van 26 juni 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

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 24 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 oktober 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. LOOBUYCK, die loco advocaat H. BEERLANDT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. IMPENS, 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. Verzoeker, die verklaart op 3 mei 2011 het Rijk te zijn binnengekomen, dient op 4 mei 2011 een 

asielaanvraag in. 

 

1.2. De adjunct van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen neemt op 11 mei 

2012 de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescher-

mingsstatus. Verzoeker stelt tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen (hierna: de Raad). 
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1.3. Bij arrest met nummer 91 189 van 8 november 2012 weigert ook de Raad verzoeker de vluchte-

lingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) neemt op 13 november 2012 de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker. Deze beslissing wordt 

verzoeker bij aangetekend schrijven van 20 november 2012 ter kennis gebracht. Verzoeker stelt tegen 

deze beslissing een beroep tot schorsing van de tenuitvoerlegging en tot nietigverklaring in bij de Raad. 

 

1.5. Bij schrijven gedateerd op 8 april 2013 dient verzoeker een aanvraag in om, 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 (hierna: de Vreemdelingenwet), te worden gemachtigd 

tot een verblijf in het Rijk. 

  

1.6. Bij arrest met nummer 104 734 van 10 juni 2013 verwerpt de Raad het beroep ingesteld tegen het 

bevel om het grondgebied te verlaten van 13 november 2012. 

 

1.7. Op 18 juni 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de ingediende 

aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard. 

 

1.8. Op 26 juni 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een 

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

Deze beslissing, die verzoeker op dezelfde dag ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

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

voor Maatschappelijke Integratie, […], Attaché,  

wordt aan 

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

Afghaanse nationaliteit te zijn, 

het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied 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, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

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

74/11 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. 

 

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 verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 
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Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten, hem 

betekend op 22.11.2012. 

 

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 Schengen-

grondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de reglementeringen niet. 

 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige verblijfs-

situatie, zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is. 

 

Betrokkene heeft een asielaanvraag ingediend op 04.05.2011. Deze aanvraag werd definitief verworpen 

door de RVV op 08.11.2012. Betrokkene heeft een bijlage 13qq betekend gekregen met een bevel om 

het grondgebied binnen de dertig dagen te verlaten op 22.11.2012. 

 

Betrokkene heeft een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980 

ingediend op 08.04.2013. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 18.06.2013. 

 

Betrokkene is nu aangetroffen in onwettig verblijf, het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal 

geven aan een nieuwe beslissing. 

 

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 geldige reisdocumenten, is het noodzakelijk hem ter 

beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken op te sluiten teneinde 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 drie jaar omdat: 

[…] 

x 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten, hem 

betekend op 22.11.2012. Er werd dus niet voldaan aan de terugkeerverplichting.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoeker. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Ambtshalve dient de Raad te duiden dat, overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, tegen een maatregel van vrijheidsberoving die werd genomen met toepassing van 

artikel 7 van dezelfde wet een beroep kan ingesteld worden bij de raadkamer van de correctionele 

rechtbank van de verblijfplaats of de plaats van aantreffen van de vreemdeling. Artikel 72, tweede lid 

van de Vreemdelingenwet bepaalt voorts expliciet dat het aan de raadkamer van de correctionele 

rechtbank toekomt te onderzoeken of de vrijheidsberovende maatregel in overeenstemming is met de 

wet. De Raad heeft derhalve, nu de wetgever deze bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander 

rechtscollege heeft toevertrouwd, geen rechtsmacht om te onderzoeken of de beslissing tot vasthouding 

in overeenstemming is met de wet. 

 

3.2. Verweerder werpt een exceptie van niet-ontvankelijkheid van het beroep op in zoverre dit is gericht 

tegen het bevel om het grondgebied te verlaten en dit wegens gebrek aan belang. Hij stelt dat het 
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bestreden bevel om het grondgebied te verlaten is gesteund op artikel 7, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet en dat hij bij de toepassing van deze bepaling niet langer over een discretionaire 

bevoegdheid beschikt. Hij wijst erop dat hij bij een eventuele nietigverklaring niet anders vermag dan in 

uitvoering van deze bepaling, opnieuw, na te hebben vastgesteld dat verzoeker in het Rijk verblijft 

zonder houder te zijn van de vereiste documenten, een bevel om het grondgebied te verlaten af te 

geven. Hij is ook van mening dat het een herhaald bevel om het grondgebied te verlaten betreft, nu 

verzoeker op 22 november 2012 reeds bevel om het grondgebied te verlaten werd gegeven en het 

tegen deze beslissing ingestelde beroep door de Raad werd verworpen. Hij wijst er ook op dat 

verzoeker geen schending van een hogere rechtsnorm inroept. Hij is dan ook van mening dat verzoeker 

geen nut heeft bij een eventuele nietigverklaring van het bestreden bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

De Raad merkt evenwel op dat het beroep tevens betrekking heeft op een inreisverbod van drie jaar dat 

wordt opgelegd en dat de door verzoeker ingeroepen middelen in wezen hiertegen zijn gericht. Een 

behandeling van de middelen zoals aangevoerd in het verzoekschrift dringt zich bijgevolg in ieder geval 

op. Een verder onderzoek van de opgeworpen exceptie is dan ook niet langer vereist. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de materiële motiveringsplicht. 

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“De bestreden beslissing gaat i.c. gepaard met een inreisverbod van drie jaar "omdat niet aan de 

terugkeerverplichting werd voldaan". Waarom direct gekozen werd voor de maximale termijn, wordt 

geenszins verduidelijkt. 

Een rechtvaardig evenwicht tussen het algemeen belang en het belang van het individu, is in casu ver te 

zoeken, en als enkel het feit dat verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel om het 

grondgebied te verlaten, hem betekend op 22.11.2012, is de sanctie die daarop wordt gesteld te 

verregaand en volstrekt disproportioneel. De thans bestreden beslissing schendt aldus de materiële 

motiveringsplicht, en is zodoende onzorgvuldig en onredelijk tot stand gekomen. 

 

Krachtens artikel 74/11, § 1, eerste lid van vreemdelingenwet, dient de duur van het inreisverbod te 

worden vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval. Uit de 

parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de vreemdelingenwet, 

blijkt dat artikel 74/11 van de vreemdelingenwet een onderdeel betreft van de omzetting van de richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 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 (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.). 

In die zin wordt in de parlementaire voorbereiding m.b.t. artikel 74/11 van de vreemdelingenwet en het 

inreisverbod het volgende benadrukt: "De richtlijn legt echter op dat men tot een individueel onderzoek 

overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met “alle omstandigheden eigen aan het geval" en dat 

men het evenredigheidsbeginsel respecteert.' (Parl. St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23). 

 

In casu, werd de bestreden beslissing niet gemotiveerd omtrent de termijn van het inreisverbod. In de 

bestreden beslissing wordt op quasi automatische wijze een inreisverbod opgelegd voor de 

maximumtermijn van drie jaar. Waarom deze maximumtermijn wordt gehanteerd, wordt niet uiteengezet. 

In de bestreden beslissing is niet enige afweging terug te vinden die betrekking heeft op de specifieke 

omstandigheden van verzoeker.” 

 

4.1.2. Verzoeker geeft aan niet akkoord te gaan met de motivering die ten grondslag ligt aan het inreis-

verbod voor drie jaar dat hem wordt opgelegd, motivering die luidt dat hij niet aan de terugkeer-

verplichting heeft voldaan en geen gevolg heeft gegeven aan het hem op 22 november 2012 afgegeven 

bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoeker geeft – verwijzend naar artikel 74/11, § 1, eerste lid 

van de Vreemdelingenwet, dat bepaalt dat de duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening 

te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval – aan dat niet wordt verduidelijkt waarom 

direct wordt gekozen voor de maximale termijn en dat deze termijn als disproportioneel dient te worden 

beschouwd. De Raad merkt evenwel op dat verzoeker volledig in gebreke blijft om enig gegeven 

betreffende zijn concrete situatie te duiden dat ten onrechte door verweerder niet mee in rekening zou 

zijn gehouden bij het bepalen van de duur van het inreisverbod en dat van aard is aan te tonen dat in 

zijn situatie het als kennelijk onredelijk dient te worden beschouwd waar verweerder opteert voor de 
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maximale termijn van drie jaar. Artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet legt als dusdanig 

ook geen uitdrukkelijke motiveringsplicht op. Verzoeker duidt op geen enkele manier waarom het 

opgelegde inreisverbod in zijn concrete situatie als disproportioneel dient te worden beschouwd. Een 

algemene stelling in deze zin kan niet volstaan. In deze zin blijkt ook niet het belang dat verzoeker heeft 

bij dit middel. Een schending van de materiële motiveringsplicht is niet aangetoond. 

 

Ook waar verzoeker nog de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel lijkt in te roepen, dient te 

worden benadrukt dat deze enkel op nuttige wijze kan worden aangevoerd ter nietigverklaring van een 

administratieve beslissing indien gegevens worden aangebracht die het bestuur van de voor de 

vreemdeling nadelige beslissing hadden kunnen afhouden. Verzoeker brengt geen enkel concreet 

gegeven in deze zin aan. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan bijgevolg evenmin 

worden weerhouden. 

 

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

 

4.2.1. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van het “opportuniteitsbeginsel – 

behoorlijk bestuur” 

 

Hij licht het middel als volgt toe: 

 

“Daarnaast stelt de bestreden beslissing dat betrokkene geen gevolg heeft gegeven aan een eerder 

bevel om het grondgebied te verlaten, hem betekend op 22/11/2013. Dit is manifest onjuist! Verzoeker 

heeft wel degelijk gevolg gegeven aan dit bevel: op 12/12/2012 tekende verzoeker immers beroep aan 

tegen dit bevel tot uitwijzing. Pas op 13/06/2013 wees de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dit 

beroep af. 

Intussen was nog een aanvraag tot machtiging van verblijf o.b.v. art. 9bis Vw. hangende. Op 26/06/2013 

werd de onontvankelijkheidsbeslissing van deze aanvraag aan verzoeker betekend, gelijktijdig met het 

bestreden bevel tot uitwijzing. Verzoeker, die nog in afwachting was van de beslissing van zijn 

regularisatie-aanvraag, heeft m.a.w. zelfs nooit de kans gekregen om spontaan het grondgebied te 

verlaten na de negatieve beslissing m.b.t. zijn aanvraag tot machtiging van verblijf o.b.v. art. 9bis Vw.” 

 

4.2.2. De Raad is geen opportuniteitsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur bekend. Verzoeker 

geeft ook geen nadere toelichting bij dit beginsel in zijn verzoekschrift en ook ter terechtzitting kan hij 

hieromtrent geen verduidelijking geven.  

 

De Raad benadrukt dat hij zijn beoordeling niet in de plaats kan stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen 

 

In ieder geval merkt de Raad, in antwoord op verzoekers stelling dat verweerder foutief vaststelde dat hij 

geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 22 november 2012, 

verder nog het volgende op. De Raad benadrukt allereerst dat het beroep dat verzoeker instelde tegen 

het bevel om het grondgebied te verlaten van 13 november 2012, ter kennis gebracht bij aangetekend 

schrijven van 20 november 2012, geen opschortende werking heeft en dat dit bevel tot aan zijn 

eventuele vernietiging wordt geacht in overeenstemming te zijn met de wet (‘privilège du préalable’). Het 

beroep tegen deze beslissing werd ook reeds verworpen door de Raad. Verder dient te worden gesteld 

dat het loutere indienen van een verzoek om tot een verblijf gemachtigd te worden niet automatisch tot 

gevolg heeft dat de uitvoerbaarheid van het bevel om het grondgebied te verlaten van 20 november 

2012 wordt opgeschort (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) en evenmin verhindert dat een nieuw bevel om het 

grondgebied te verlaten wordt betekend (RvS 3 juni 2004, nr. 132.036). Het indienen van een aanvraag 

die erop gericht is een verblijfsmachtiging te verkrijgen heeft immers geen invloed op de verblijfsstatus 

van de vreemdeling (RvS 12 januari 2007, nr. 166.626). Deze aanvraag om machtiging tot verblijf, 

evenals het gegeven dat de beslissing die werd genomen inzake de aanvraag op dezelfde dag als de 

bestreden beslissing aan verzoeker ter kennis werd gebracht, belet niet dat verzoeker geacht werd 

uitvoering te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 20 november 2013 en dat 

verweerder op rechtsgeldige wijze kon vaststellen hij dit heeft nagelaten en dus niet heeft voldaan aan 

de terugkeerverplichting. 
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Het tweede middel kan bijgevolg evenmin worden aangenomen. 

 

5. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. 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.  

 

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 zes november tweeduizend dertien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


