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 nr. 141 145 van 17 maart 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 14 oktober 2014 

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

beslissing van de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 16 september 2014 tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 9 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 februari 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

attaché K. PAPPAERT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie 

en Armoedebestrijding neemt op 16 september 2014 de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die verzoeker op dezelfde datum ter kennis wordt gebracht, 

luidt als volgt:  

 

“De heer, die verklaart te heten:  

 

[…] 
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wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven,  

 

uiterlijk op 15/10/2014. 

 

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: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

 

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

 

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

 

Bovendien, zijn intentie om te huwen geeft hem geen recht op een automatische verblijf. Hij kan naar 

zijn land terugkeren om een visa te krijgen vanaf het moment dat er een huwelijksdatum vastgelegd is.” 

 

Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt in de nota met opmerkingen op dat verzoeker geen belang heeft bij de nietigver-

klaring van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. Hij stelt dat hij, ingevolge artikel 7, 

eerste lid, 1° 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), in casu verplicht is 

om een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen en dus niet over 

enige discretionaire bevoegdheid beschikt. Hij zet uiteen dat hij, gelet op voormelde wetsbepaling, bij 

een eventuele vernietiging van deze beslissing, niet anders vermag dan opnieuw over te gaan tot de 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De Raad merkt evenwel op dat verzoeker in casu geen belang kan worden ontzegd bij het thans 

voorliggende beroep om de enkele reden dat het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten werd 

gegeven op grond van een gebonden bevoegdheid die voortvloeit uit de toepassing van artikel 7, eerste 

lid, 1° van de Vreemdelingenwet. Immers bepaalt de eerste zin van artikel 7 van de Vreemdelingenwet, 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een  internationaal verdrag (…)”. Er mag zo geen 

bevel worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, 

waaronder de artikelen 2 en 3 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: het EVRM), waarvan de schending in casu wordt aangevoerd. Er kan bijgevolg 

niet zonder meer, zonder een onderzoek van het middel, worden gesteld dat verzoeker geen belang 

heeft bij de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

Nu overeenkomstig artikel 7 van de Vreemdelingenwet geen bevel mag worden gegeven wanneer dit in 

strijd zou zijn met de artikelen 2 en 3 van het EVRM zoals opgeworpen door verzoeker, blijkt ook niet 

dat verweerder bijkomend in zijn exceptie nog dienstig kan stellen dat de grief enkel betrekking heeft op 

de uitvoering van het bevel. 

 

De exceptie van onontvankelijkheid van het beroep, opgeworpen door de verweerder in de nota, wordt 

verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep  

 

3.1 Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van het EVRM, van de 

artikelen 51/8 en 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, van artikel 75, § 4 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), van de materiële motiveringsplicht, van het 

redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  
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Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel: 

 

“1. 

Verzoeker vroeg op 4 april 2012 asiel aan in België. 

 

Verzoeker heeft de Kameroense nationaliteit en is geboren op 26 februari 1985. 

 

Op 23 april 2006 is verzoeker lid geworden van de beweging "Southern Cameroons National Council" 

(afgekort: SCNC) in de stad Tiko. 

 

Op 1 oktober 2008 ging verzoeker samen met drie andere leden van SCNC naar Mutengene om er de 

onafhankelijkheidsdag te vieren. De taxi waarin verzoeker zich bevond werd echter door de 

gendarmerie tegengehouden, waarna verzoeker werd gearresteerd en opgesloten in de gendarmerie-

post te Mutengene. Op 9 oktober 2008 wist verzoeker te ontspannen, toen hij de auto van de 

gendarmerie moest wassen terwijl er niemand op verzoeker lette. 

 

Op 1 oktober 2011 was verzoeker te Buea, waar de SCNC de onafhankelijkheidsdag vierde. Verzoeker 

werd opnieuw gearresteerd en opgesloten. 

 

Op 4 oktober 2011 werd verzoeker vrijgelaten op borgtocht. 

 

Op 28 februari 2012, wanneer verzoeker terugkwam van een SCNC-bijeenkomst, werd hij een derde 

maal gearresteerd en opnieuw opgesloten in de gendarmerie-post te Mutengene. 

 

Op 12 maart 2012 kon verzoeker, met de hulp van een van de bewakers waarmee de broer van 

verzoeker een regeling had getroffen ontsnappen. 

 

Verzoeker kon uiteindelijk Kameroen ontvluchtten en via kwam via een smokkelaar in België terecht. 

 

2. 

De asielaanvraag van verzoeker werd afgewezen. Op 8 oktober 2014 diende verzoeker echter een 

nieuwe asielaanvraag in toepassing makende van artikel 51/8 Vreemdelingenwet. 

 

Door verzoeker werden drie nieuwe documenten voorgelegd in verband met zijn asielrelaas (zie: 

overzicht voorgelegde identiteits- en reisdocumenten + ontvangstbewijs andere documenten: stuk 4). 

Aan verzoeker werd op 8 oktober 2014 een bijlage 26quinquies afgeleverd. 

 

Aan verzoeker werd derhalve een legaal verblijf toegekend, zoals voorzien in artikel 75, §4 

Vreemdelingenbesluit: 

 

"De bijlage 26quinquies of de in artikel 72, § 2, bedoelde bijlage 25quin.qu.ies, afgegeven aan de 

vreemdeling die een volgende asielaanvraag in de zin van artikel 51/8 van de wet heeft ingediend, wordt 

door de minister of zijn gemachtigde verlengd ont het verblijf te dekken tot de Commissaris-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing op grond van artikel 57/6/2 van de wet heeft 

genomen. 

In geval van inoverwegingname van de asielaanvraag door de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen op grond van artikel 57/6/2 van de wet, geeft de burgemeester of zijn 

gemachtigde, op onderrichting van de minister of zijn gemachtigde, aan de betrokken vreemdeling een 

attest van immatriculatie, model A, geldig voor drie maanden vanaf de datum van afgifte. Dit attest van 

immatriculatie wordt verlengd om het verblijf te dekken tot de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen over de in overweging genomen asielaanvraag heeft beslist. " 

  

De bijlage 26quinquies voorziet dat verzoeker een verblijf heeft tot (minstens) 02/11/2014. 

 

3. 

Door de Dienst Vreemdelingenzaken werd voorafgaandelijk de nieuwe asielaanvraag van verzoeker een 

bevel gegeven om het grondgebied te verlaten op 16 september 2014. Dit vormt de bestreden 

beslissing. 

 

Dit bevel om het grondgebied te verlaten werd niet ingetrokken door de verwerende partij niettegen-

staande de Dienst Vreemdelingenzaken een bijlage 26quinquies aan verzoeker heeft afgegeven. 
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Dit bevel om het grondgebied te verlaten is derhalve uitvoerbaar. 

 

Hiermee worden bovenvermelde bepalingen geschonden, dewelke net de mogelijkheid construeren 

voor verzoeker om zijn verhaal opnieuw te laten onderzoeken. In het bijzonder wordt hiermee artikel 2 

en 3 EVRM geschonden, aangezien de verwerende partij gehouden is een officieel en zorgvuldig 

onderzoek te voeren naar de potentiele schending van deze artikelen. 

 

De verwerende partij treedt bovendien niet op als een zorgvuldig handelend bestuur wanneer een bevel 

om het grondgebied te verlaten niet wordt ingetrokken wanneer een nieuwe asielaanvraag (met 

bijhorend verblijf werd ingediend. 

 

Zonder rechterlijke tussenkomst kan de verwerende partij in deze omstandigheden immers overgaan tot 

uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Hierom dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.” 

 

3.2.1. Waar verzoeker een schending aanvoert van de artikelen 51/8 en 57/6/2 van de Vreemdelingen-

wet, merkt de Raad op dat deze bepalingen betrekking hebben op meervoudige asielaanvragen. Ten 

tijde van het nemen van de thans bestreden beslissing was er nog geen sprake van een meervoudige 

asielaanvraag. Er kan niet worden ingezien op welke wijze verweerder door het nemen van de in casu 

bestreden beslissing deze bepalingen zou hebben geschonden.  

 

3.2.2. Wat de aangevoerde schending van artikel 75, § 4 van het Vreemdelingenbesluit betreft, merkt de 

Raad op dat deze bepaling voorziet dat naar aanleiding van een meervoudige asielaanvraag een bijlage 

26quinquies wordt afgeleverd die het verblijf van de asielzoeker dekt en die wordt verlengd tot het 

ogenblik dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-

generaal) een beslissing neemt inzake de al dan niet in overwegingname van de asielaanvraag. 

Andermaal kan niet worden ingezien op welke wijze de bestreden beslissing deze bepaling zou 

miskennen. Uit het gegeven dat verzoeker na het nemen van de bestreden beslissing een meervoudige 

asielaanvraag indiende die tot gevolg had dat hij ingevolge voormelde bepaling in het bezit werd gesteld 

van een bijlage 26quinquies volgt zo nog niet dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing 

deze bepaling miskende. 

 

3.2.3. Verzoeker stelt dat het bevel om het grondgebied te verlaten werd afgegeven in strijd met artikel 2 

van het EVRM, dat het recht op leven waarborgt, en artikel 3 van het EVRM, dat beschermt tegen een 

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Hij baseert zich voor de schending van deze 

verdragsbepalingen op de vaststelling dat het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten 

uitvoerbaar zou zijn, niettegenstaande een na het nemen van de bestreden beslissing ingediende 

asielaanvraag, terwijl verweerder gehouden is een officieel en zorgvuldig onderzoek te voeren naar de 

potentiële schending van deze verdragsbepalingen. Met dit betoog maakt verzoeker evenwel nog niet 

aannemelijk dat er in zijnen hoofde sprake is van een reëel risico voor zijn leven of op een onmenselijke 

of vernederende behandeling. Verzoeker herhaalt weliswaar zijn asielrelaas dat hij in het kader van zijn 

eerste asielaanvraag naar voor bracht, doch deze asielaanvraag werd definitief afgewezen en hierbij 

werd de ongeloofwaardigheid van dit asielrelaas reeds vastgesteld en geoordeeld dat op basis hiervan 

de vluchtelingenstatus niet kan worden erkend en verzoeker ook niet in aanmerking komt voor de 

subsidiaire beschermingsstatus. Aldus blijkt niet dat hij zich andermaal dienstig kan steunen op dit 

asielrelaas om te stellen dat de artikelen 2 of 3 van het EVRM zijn miskend. Verzoeker verwijst verder 

op algemene wijze naar de documenten zoals hij deze voorlegde ter ondersteuning van zijn 

meervoudige asielaanvraag op 8 oktober 2014, na het nemen van de bestreden beslissing, doch blijft 

aldus andermaal in gebreke concreet aannemelijk te maken dat een terugkeer naar het land van 

herkomst zal leiden tot een schending van de artikelen 2 en 3 van het EVRM. Hij duidt ook op geen 

enkele wijze dat verweerder kennis had, of diende te hebben, van bepaalde elementen of stukken in dit 

verband die alsnog konden wijzen op een reëel risico in de zin van deze verdragsbepalingen en hiermee 

ten onrechte geen rekening hield of hieromtrent ten onrechte geen verder onderzoek voerde. In ieder 

geval merkt de Raad ook op dat uit een raadpleging van het administratief dossier blijkt dat verzoekers 

meervoudige asielaanvraag op 15 oktober 2014 werd afgesloten met een beslissing tot niet-

inoverwegingname door de commissaris-generaal. Er blijkt niet dat verzoeker tegen deze beslissing in 

beroep ging. Aldus blijkt ook geenszins welk belang verzoeker nog heeft bij zijn betoog. Een schending 

van de artikelen 2 en 3 van het EVRM wordt niet aangetoond. 
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3.2.4. Verzoekers uiteenzetting laat niet toe vast te stellen dat de bestreden beslissing is genomen op 

grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatie-

bevoegdheid waarover verweerder beschikt. Evenmin laat deze toe vast te stellen dat verweerder zijn 

beslissing niet op een zorgvuldige wijze zou hebben voorbereid of niet op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn besluit is gekomen. Verweerder is bovendien in beginsel verplicht om een bevel om 

het grondgebied te verlaten af te geven indien een vreemdeling zich bevindt in de situatie zoals 

omschreven in artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, tenzij aldus hogere rechtsnormen in 

het gedrang komen. Er blijkt in casu evenwel niet dat verzoeker zich dienstig kan beroepen op meer 

voordelige bepalingen die zijn vervat in een internationaal verdrag. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden 

weerhouden. 

  

3.2.5. In zoverre verzoeker nog lijkt aan te voeren dat de door hem opgeworpen bepalingen en/of 

beginselen zijn geschonden, nu de uitvoerbaarheid van de bestreden beslissing verhindert dat zijn 

meervoudige asielaanvraag wordt onderzocht, merkt de Raad op dat dit betoog elke grondslag mist en 

in geen geval kan leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Zo betreft het allereerst 

geen betoog dat van aard is de onregelmatigheid of onwettigheid van de bestreden beslissing zelf aan 

te tonen. Het betreft in wezen een kritiek op het gegeven dat verweerder niet overging tot de intrekking 

van de bestreden beslissing op het ogenblik dat hij zijn meervoudige asielaanvraag indiende, kritiek die 

niet dienstig is in het kader van huidig beroep nu deze niet toelaat vast te stellen dat de bestreden 

beslissing zelf met enig onregelmatigheid of onwettigheid is behept. Louter ten overvloede merkt de 

Raad verder op dat de bijlage 26quinquies strikt genomen nog geen verblijfstitel is, doch enkel een 

document dat verzoeker net moet beschermen tegen de uitvoering van een verwijderingsmaatregel 

zolang zijn asielaanvraag nog in onderzoek is. Bij een meervoudige asielaanvraag wordt slechts 

overgegaan tot de afgifte van een attest van immatriculatie indien deze asielaanvraag door de 

commissaris-generaal in overweging wordt genomen. De Raad stelt ook vast dat de commissaris-

generaal een onderzoek heeft kunnen voeren naar verzoekers tweede asielaanvraag en op 15 oktober 

2014 concludeerde dat de nieuwe elementen die door verzoeker werden overgemaakt niet voldoen aan 

de voorwaarden opdat deze tweede asielaanvraag in overweging dient te worden genomen. Verzoeker 

heeft zich niet verzet tegen deze beslissing, door hiertegen een beroep in te dienen bij de Raad. Aldus 

blijkt ook geenszins welk belang verzoeker nog heeft bij zijn betoog. 

 

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

 

4. 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. 

 

5. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien maart tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


