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 nr. 146 536 van 27 mei 2015 

in de zaak RvV X / II 
 
 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 
 
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 
 
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 
 
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bengalese nationaliteit te zijn, op 8 december 2014 

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 17 november 2014 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 15 april 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE FEYTER, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, 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 17 november 2014 geeft de gemachtigde de verzoekende partij een bevel om het grondgebied 

te verlaten – asielzoeker.  

 

1.2. Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:  

 

“(…) In uitvoering van artikel 75, § 2 / 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, wordt aan de heer, die verklaart te heten (1), 

naam : K. voornaam : Z. geboortedatum : (…)1978 geboorteplaats : Barthakori nationaliteit : Bangladesh 
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het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten voile toepassen(2), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 05/11/2014 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen(1) 

 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van 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 : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

 

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. (…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. De verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift als volgt:  

 

“(…) SCHENDING VAN HET REDELIJKHEIDSBEGINSEL 

 

Een essentiële vaststelling in dit dossier is het gegeven dat de asielprocedure van verzoeker nog 

steeds hangende is; immers, bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor uw zetel, werd 

een beroep in voile rechtsmacht en met schorsende werking ingesteld tegen de 

weigeringsbeslissing van de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

Hangende de asielprocedure kan verzoeker niet het voorwerp uitmaken van enige 

verwijderingsmaatregel (cfr. art. 39/79 Vreemdelingenwet). 

 

De bijlage 13quinquies kan derhalve niet ten uitvoer worden gelegd zolang de asielprocedure hangende 

is; op het ogenblik van de totstandkoming van de bestreden beslissingen had de Staatssecretaris 

derhalve geen enkel belang bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

De totstandkoming van de beslissing is derhalve manifest onredelijk, aangezien deze eenvoudigweg 

niet uitvoerbaar was/ is op het ogenblik van de bestreden beslissing. 

 

De Staatssecretaris beschikt over de (logische) mogelijkheid om (pas) een (nuttig) bevel om het 

grondgebied te verlaten te (laten) betekenen wanneer de asielprocedure van verzoeker afgesloten is, en 

wanneer geen schorsend beroep meer openstaat. 

 

(…) EERSTE SCHENDING VAN ART. 3 VAN HET VERDRAG VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN 

DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN (hierna afgekort: EVRM) 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13quinquies) betekend aan verzoeker, biedt de 

Belgische autoriteiten de mogelijkheid om verzoeker te verwijderen van het Belgisch grondgebied en 

hen te repatriëren naar Bangladesh. 

Het betekenen van de bestreden beslissing geeft aldus aan de autoriteiten de vrijbrief om verzoeker te 

verwijderen alvorens een definitieve beslissing in de asielprocedure is tot stand gekomen. 

Tegen de weigeringsbeslissing van de Commissaris-Generaal werd immers (tijdig) een beroep ingesteld 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen; deze procédure is nog hangende, een rechtsdag werd 

nog niet bepaald. 

Verzoeker dreigt aldus te worden gerepatrieerd alvorens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich 

kan uitspreken over de hervorming van de beslissing van de Commissaris-Generaal; dit zou uiteraard 

een schending betekenen van art. 3 van het EVRM. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten betekent voor verzoeker dus het concrete risico om in strijd 

met art. 3 EVRM gerepatrieerd te worden, aangezien de Belgische overheid terzake over een titel 

beschikt om over te gaan tot repatriëring. 
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Het bevel om het grondgebied te verlaten bevat dus onvermijdelijk een (risico op) schending van art. 3 

van het Verdrag, die noodzakelijkerwijze dient bestreden — voor een gedwongen verwijdering — 

teneinde deze repatriëring te verhinderen, aangezien deze niet meer kan worden aangevochten 

wanneer deze definitief zou zijn geworden. 

(…) TWEEDE SCHENDING VAN ART. 13 EVRM IUO. ART. 3 Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) 

 

In casu dient vastgesteld dat het beroep dat voorzien is tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten, blijkens de wetgeving en blijkens de bestreden beslissing enkel vatbaar is voor een niet 

schorsend beroep. 

Enkel een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft schorsende werking; 

een vordering tot schorsing en/ of nietigverklaring heeft evenwel geen schorsende werking, zodat 

het bevel, zelfs hangende de annulatieprocedure, kan worden uitgevoerd. 

Verzoeker verwijst naar een recent arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dd. 

27.02.14 (Josef / België) (70055/10); hierin wordt uitdrukkelijk gesteld dat deze mogelijkheid ("une 

telle construction") te ingewikkeld is om de voorwaarden van art. 13 EVRM iuo. art. 3 EVRM te 

vervullen, nl. de feitelijke en juridische beschikbaarheid en toegankelijkheid van een effectief 

rechtsmiddel (nr. 95-103): 

« 103. Selon la Cour, si une telle construction peut en théorie se révéler efficace, en pratique, elle est 

difficilement opérationnelle et est trop complexe pour remplir les exigences découlant de l'article 13 

combiné avec l’article 3 de disponibilité et d'accessibilité des recours en droit comme en pratique. » 

Ondanks de duidelijke inhoud van dit arrest en de gevolgen welke eruit dienen/ kunnen worden 

afgeleid, verwijst de Staatssecretaris in de bestreden beslissing enkel naar de mogelijkheid van een 

niet-schorsend beroep, hetgeen manifest strijdig is met de inhoud van het geciteerde arrest en 

derhalve een schending uitmaakt van de artt. 3 en 13 EVRM. 

 

(…) SCHENDING VAN ART . 52/3. IUO ART. 7  IUO. ART  2, IUO ART  I VAN DE WET VAN 15 

DECEMBER 1980 (HIERNA AFGEKORT "VREEMDELINGENWET” IUO. ART 35 EN ART 111 VAN 

HET KONINKLIJK BESLUIT DD. 8 OKTOBER 1981 (HIERNA AFGEKORT 

"UITVOERINGSBESLUIT") 

 

Zoals hoger reeds aangegeven werd een beroep met volle rechtsmacht (en met schorsende 

werking) ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-Generaal. (stuk 4) 

 

Art. 111 van het Uitvoeringsbesluit bepaalt: 

Indien bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beroep met volle rechtsmacht wordt ingediend 

overeenkomstig de gewone procédure, of indien bij deze Raad een annulatie-beroep wordt ingediend 

tegen een beslissing vermeld in artikel 39/ 79, § 1, tweede lid, van de wet, geeft het gemeentebestuur, 

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

overeenkomstig het model van bijlage 35 indien dit beroep gericht is tegen een beslissing die 

verwijdering uit het Rijk meebrengt. Dat document wordt van maand tot maand verlengd totdat op het in 

het vorige lid bedoelde beroep is beslist. 

 

Verzoeker dient derhalve in bezit gesteld van een bijlage 35, aangezien dit een wettelijke 

verplichting is. 

Deze bijlage 35 machtigt het verblijf van verzoeker op Belgisch grondgebied, zodat verzoeker 

niet als onwettig kan beschouwd worden in de zin van att. 1 van de Wet van 15 december 1980. 

Verzoeker beschikt derhalve (minstens dient hij hierover te beschikken) over de documenten die 

vereist zijn, voor het legaal verblijf in de zin van art. 2 van de Wet van 15 december 1980. 

De voorwaarden voor de afgifte van dit bevel om het grondgebied te verlaten zijn dus niet 

vervuld. 

 

Art. 75 van het KB dd. 8 oktober 1981 stelt: 

§ 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 

 

Art. 52/3 Vreemdelingenwet bepaalt: 

Art 52/3 § 1. Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de 

vluchtelingenstatus weigert te erkennen of de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan 
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een vreemdeling en de vreemdeling onregelmatig in het Rijk verblijft, beslist de minister of zijn 

gemachtigde onverwijld dat de vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12° of de in artikel 

27, § 1, eerste lid, en § 3, bedoelde gevallen. 

 

Dit art. 7 van de Vreemdelingenwet bepaalt dan weer : 

Art 7 Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of 

zijn gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven]
1
 

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

 

Zoals hierboven aangegeven, beschikt verzoeker (minstens behoort hij hierover te beschikken) over de 

bijlage 35 die hem machtigt in België te verblijven. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten schendt dus manifest dus de hierboven geciteerde artikelen, 

aangezien dit bevel geen rekening houdt met de bijlage 35 die het verblijf van verzoeker in België 

autoriseert. 

Bovendien merkt verzoeker op dat art. 7 enkel een mogelijkheid voorziet om aan de vreemdelingen een 

bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen; art. 7 bevat dus geen gebonden bevoegdheid voor 

de Staatssecretaris. 

Gelet op de verplichting om een bijlage 35 af te leveren- verplichting die voortvloeit uit art. 111 

van het Uitvoeringsbesluit- had/ heeft de Staatssecretaris geen enkel belang om deze bijlage 

13QQ te doen afleveren, waarvan de tenuitvoerlegging enkel kan resulteren in een schending van 

art. 3 EVRM. (…)” 

 

2.2. Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, 

voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het 

middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het 

niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen 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 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 kunnen komen.  

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

 

De Raad wijst op artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

Vreemdelingenbesluit), waarop de bestreden beslissing steunt 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.” 

 

De gemachtigde kon derhalve, na vastgesteld te hebben dat de asielprocedure van de verzoekende 

partij beëindigd was en dat zij zich illegaal op het grondgebied ophoudt, in toepassing van artikel 7 van 

de vreemdelingenwet haar het bevel geven om het grondgebied te verlaten. Wat het argument van de 

verzoekende partij betreft dat haar asielaanvraag nog hangende zou zijn bij de Raad, stelt de Raad vast 

dat het beroep van de verzoekende partij tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen van 5 november 2014 werd verworpen bij arrest nr. 142 226 van 30 

maart 2015. Gezien de afgesloten asielprocedure maakt de verzoekende partij met haar betoog niet 

aannemelijk dat de verwerende partij op kennelijke onredelijke wijze toepassing heeft gemaakt van 

artikel 75, § 2 van het Vreemdelingenbesluit en van artikel 7 van de Vreemdelingenwet. De verzoekende 
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partij  betwist overigens niet het motief van de bestreden beslissing waarin vastgesteld wordt dat zij niet 

in het bezit is van een geldig verblijfsdocument.  

 

Artikel 39/70, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen  (vreemdelingenwet) bepaalt als volgt:  

 

“Behoudens mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor het indienen van het beroep 

vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, ten aanzien van de vreemdeling geen 

enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied of terugdrijving gedwongen worden uitgevoerd.” 

 

Uit bovenstaande blijkt dat tijdens de asielprocedure wel degelijk een bevel om het grondgebied te 

verlaten kan gegeven worden, maar dit niet gedwongen kan worden uitgevoerd.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij asiel heeft aangevraagd in België waarbij zij 

gewag maakte van een vrees voor haar leven bij terugkeer naar haar land van herkomst. Tevens blijkt 

dat deze aanvraag grondig werd onderzocht waarbij noch de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire 

beschermingsstatus werd toegekend. Artikel 3 van het EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, 

§ 2, b van de vreemdelingenwet zodat door de asielinstanties werd getoetst of in hoofde van de 

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of 

vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris 

van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). De verzoekende partij maakt een schending van artikel 3 van 

het EVRM dan ook niet aannemelijk.  

 

Inzake de aangevoerde schending van artikel 13 van het EVRM kan, gelet op de inhoud en het doel van 

de rechtsregel, artikel 13 van het EVRM niet dienstig worden opgeworpen zonder ook de bepaling van 

hetzelfde Verdrag aan te duiden waarvan de schending een effectief rechtsmiddel vereist. De 

verzoekende partij roept de schending in van artikel 3 van het EVRM, maar hierboven werd reeds 

gesteld dat de bestreden beslissing geen schending van artikel 3 van het EVRM inhoudt. De 

verzoekende partij maakt de schending van artikel 13 van het EVRM dan ook niet aannemelijk.  

 

De verzoekende partij betoogt als volgt: “Verzoeker beschikt derhalve (minstens dient hij hierover te 

beschikken) over de documenten die vereist zijn, voor het legaal verblijf in de zin van art. 2 van de Wet 

van 15 december 1980.” Met deze loutere bewering weerlegt zij echter niet op concrete wijze het motief 

van de bestreden beslissing, dat als volgt stelt: “Betrokkene bevindt zich in het geval van 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 : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de 

bij artikel 2 van deze wet vereiste documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig 

paspoort met geldig visum”. Een loutere bewering volstaat daarvoor immers niet. Zij maakt derhalve niet 

aannemelijk dat zij in het bezit had moeten gesteld worden van een bijlage 35.  

 

Uit bovenstaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij de schending van de door haar 

opgeworpen bepalingen en beginselen niet aannemelijk heeft gemaakt.  

 

Het enig middel is niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 
 
 
 
 
 

http://curia.europa.eu/
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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 zevenentwintig mei tweeduizend vijftien 
door: 
 
dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 
 
dhr. M. DENYS, griffier. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
M. DENYS M. MILOJKOWIC 
 


