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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 14.416 van 25 juli 2008
in de zaak X/ II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen :

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid.

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Congolese   nationaliteit, op 15 mei 2008 heeft ingediend
om de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van “het bevel
om het grondgebied te verlaten, formulier B overeenkomstig het model van bijlage 13 van het
K.B. van 6 oktober 1981” van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van
8 april 2008, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 15 april 2008.

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.

Gelet op de beschikking van 10 juni 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juli
2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. BOHI, die verschijnt voor de verzoekende partij en
van advocaat S. DE VRIESE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Verzoekster dient op 19 december 2007 een aanvraag in om machtiging tot verblijf
overeenkomstig artikel 9 bis 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).

Op 8 april 2008 verklaart de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de
aanvraag onontvankelijk en wordt aan de burgemeester te Machelen de instructie gegeven
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om “aan de betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de
minister van Migratie- en asielbeleid waarbij haar bevel wordt gegeven om het grondgebied te
verlaten binnen de 30 (dertig) dagen na de kennisgeving”. Dit is de bestreden beslissing.

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep

Uit de aanduiding van het voorwerp in het verzoekschrift blijkt dat verzoekster haar grieven
richt tegen de beslissing “bevel om het grondgebied te verlaten, formulier B overeenkomstig
het model van bijlage 13 van het K.B. van 6 oktober 1981”. Uit het afschrift van de “bestreden
beslissing” bij hun verzoekschrift gevoegd blijkt dat het de instructie van de gemachtigde van
de minister van Migratie- en asielbeleid gericht tot de burgemeester te Machelen betreft.

Artikel 39/69, §1, 3° van de Vreemdelingenwet, zoals ingevoegd bij de wet van 15 september
2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor
vreemdelingenbetwistingen, bepaalt dat het verzoekschrift op straffe van nietigheid onder
meer de beslissing moet vermelden waartegen het beroep is gericht. De
procedurevoorschriften voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen omvat een regeling
die gelijkaardig is aan wat voorzien is in het procedurereglement van de Raad van State.
Blijkens het algemeen procedurereglement (het besluit van de Regent van 23 augustus 1948
tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State) van
de Raad van State bevat het verzoekschrift onder meer het voorwerp van het beroep, met
andere woorden, de aanduiding van de overheidshandeling waarvan de vernietiging wordt
gevorderd. Het verzoekschrift moet immers zowel de Raad van State (en in casu, naar
analogie, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) als de verwerende partij inlichten over de
juiste toedracht van het geschil dat hem wordt voorgelegd. Het voorwerp van het beroep,
zoals het in het verzoekschrift wordt aangeduid, bepaalt in principe de grenzen van de
rechtsstrijd en van de vernietiging die zou kunnen worden uitgesproken. Een nauwkeurige
omschrijving van het beroep is dus van kapitaal belang voor het verdere verloop van het
geding. (cfr. R. STEVENS, Raad van State -2. Het procesverloop, Brugge, die Keure, 2007,
55-57 en de daar geciteerde rechtspraak.) (met verwijzing naar J. BAERT en G.
DEBERSAQUES, Raad van State. 2. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, p. 7-9.) Uit
de bewoordingen in het verzoekschrift en uit het afschrift van de “bestreden beslissing” blijkt
duidelijk dat de instructie van de gemachtigde van de minister van Migratie- en Asielbeleid
gericht tot de burgemeester te Machelen wordt aangevochten.

De instructie aan de burgemeester houdt in, om door afgifte van het formulier B
overeenkomstig het model van bijlage 13 van het K.B. van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(B.S. van 27 oktober 1981), gewijzigd door K.B. van 22 november 1996 (B.S. van 6 december
1996), aan de betrokkene kennis te geven van de beslissing van de gemachtigde van de
minister van Migratie- en Asielbeleid waarbij aan de verzoekende partij het bevel wordt
gegeven om het grondgebied te verlaten. Deze kennisgeving is geen aanvechtbare
rechtshandeling daar de kennisgeving op zich de rechtstoestand van de verzoekende partij
niet wijzigt noch beoogt te wijzigen. Ambtshalve wordt vastgesteld dat het beroep tot
nietigverklaring gericht tegen deze kennisgeving niet ontvankelijk is.

Het ingestelde beroep is onontvankelijk.

3. De verzoekende partij heeft geen ontvankelijk beroep tot nietigverklaring ingediend. Er is
derhalve 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 de nietigverklaring, wordt derhalve samen
met het beroep tot nietigverklaring verworpen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring en de vordering tot schorsing worden verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf en twintig juli tweeduizend en
acht door:

mevr. Ch. BAMPS,                                                   kamervoorzitter.

mevr. N. MOONEN,                                              toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 N. MOONEN.                                   Ch. BAMPS.


