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 nr. 151 605 van 2 september 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, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 22 augustus 2013 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

20 augustus 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog 

op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

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 het arrest nr. 108 401 van 22 augustus 2013 waarbij de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 juni 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juli 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat C. VERKEYN loco 

advocaat S. MICHOLT en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekster die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, komt op 3 september 2009 België 

binnen zonder enig identiteitsdocument en vraagt op dezelfde dag asiel aan. Op 17 maart 2010 beslist 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 66 721 van 

16 september 2011 weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) eveneens de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoekster. 
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1.2. Op 27 juli 2010 dient de verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 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: Vreemdelingenwet). Op 11 maart 2013 

wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Bij arrest nr. 137 577 van 29 januari 2015 verwerpt de 

Raad het beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing. 

 

1.3. Op 26 maart 2012 dient de verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Op 11 januari 2013 wordt de aanvraag onontvankelijk bevonden. 

Bij arrest nr. 136 529 van 19 januari 2015 verwerpt de Raad het beroep tot nietigverklaring tegen deze 

beslissing. 

 

1.4. Op 13 maart 2013 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing 

houdende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

1.5. Op 13 augustus 2013 ontvangt de verzoekster een beslissing houdende bevel om het grondgebied 

te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Bij arrest 

nr. 108 303 van 19 augustus 2013 beveelt de Raad bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze beslissing. Bij arrest nr. 112 338 van 21 oktober 2013 verwerpt de 

Raad het beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing. 

 

1.6. Op 20 augustus 2013 ontvangt de verzoekster een beslissing houdende bevel om het grondgebied 

te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Dit is de thans bestreden 

beslissing die aan de verzoekster op dezelfde dag wordt ter kennis gebracht. Deze beslissing is als volgt 

gemotiveerd: 

 

“(…) 

Onderhavige beslissing vervangt het bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) van 13.08.2013. Rekening houdend met het 

arrest 108 303 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 19 augustus 2013 in de zaak RvV 

134 114 wordt aan betrokkene geen inreisverbod opgelegd. 

 

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

voor Maatschappelijke Integratie, C. V.A. (…), Attaché, 

wordt aan 

de genaamde (…), 

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 zij beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

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, §1, tweede lid van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de 

onderdaan van een derde land, indien hij beschikt over een geldige verblijfstitel of een tijdelijke 

verblijfsvergunning van een verdragsluitende Staat, teruggeleid worden naar de grens van deze Staat of 

met deze Staat als bestemming ingescheept worden. 

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: 
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Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

 

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

betekend op 18.03.2013. 

 

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 visum. Zij respecteert de 

reglementeringen niet. 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan haar onwettige 

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

Betrokkene heeft een asielaanvraag ingediend op 03.09.2009. Deze aanvraag werd definitief verworpen 

door de RVV op 16.09.2011. Betrokkene heeft vervolgens op 18.03.2013 per aangetekend schrijven 

een bijlage 13qq betekend gekregen met een bevel om het grondgebied binnen de dertig dagen te 

verlaten. 

Betrokkene heeft eveneens een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 

15/12/1980 ingediend op 26.03.2012. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 11.01.2013. 

Deze beslissing is op 11.02.2013 aan betrokkene betekend. 

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

ingediend op 03.06.2010. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 11.03.2013. Deze beslissing 

is op 13.08.2013 aan betrokkene betekend. 

Betrokkene werd op 11.02.2013 door de gemeente Brugge geïnformeerd over de betekenis van een 

bevel om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in 

het kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden 

van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011). 

Betrokkene werd door de PZ Brugge aangetroffen in onwettig verblijf, het is weinig waarschijnlijk dat zij 

vrijwillig gevolg zal geven aan een nieuwe beslissing gezien zij geen gevolg heeft gegeven aan een 

eerder bevel om het grondgebied te verlaten, haar betekend op 18.03.2013, waardoor een gedwongen 

tenuitvoerlegging van de grensleiding zich opdringt. 

Gezien aan betrokkene geen inreisverbod wordt opgelegd, hoeft een gedwongen grensleiding voor 

betrokkene geenszins een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te betekenen. Betrokkene kan in haar 

land van herkomst de nodige stappen ondernemen om op een legale manier, met respect voor de 

vigerende wettelijke bepalingen, naar het Rijk terug te keren. 

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

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

Gezien betrokkene niet in het bezit is van geldige reisdocumenten, is het noodzakelijk haar ter 

beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken op te sluiten teneinde een doorlaatbewijs te bekomen 

van haar nationale overheden. 

(…)” 

 

1.7. Bij arrest nr. 108 401 van 22 augustus 2013 verwerpt de Raad de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid tegen de bestreden beslissing. 

 

1.8. Op 5 september 2013 wordt de verzoekster zonder verzet gerepatrieerd naar Kiev. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoekster. 

 

 

 

3. Over de ontvankelijkheid 
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De Raad merkt ambtshalve op dat overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

iuncto artikel 39/2, § 2 van deze wet een vreemdeling bij de Raad een annulatieberoep kan instellen 

wanneer hij doet blijken van een benadeling of een belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zo veel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 51 2479/001, p. 116-117). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

zeker, actueel en wettig zijn (cf. RvS 25 maart 2013, nr. 222.969). 

 

Wanneer een verzoeker zijn belang bij het door hem ingestelde annulatieberoep bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen wil bewaren, moet hij een voortdurende en ononderbroken belangstelling 

voor zijn proces tonen. Wanneer zijn belang op grond van relevante gegevens in vraag wordt gesteld, 

moet hij daarover standpunt innemen en het actuele karakter van zijn belang aantonen (RvS 

18 december 2012, nr. 222.810). 

 

Te dezen blijkt uit het verslag van vertrek dat de verzoekster op 5 september 2013 zonder verzet werd 

gerepatrieerd naar Kiev. Ter terechtzitting hierop gewezen en gevraagd naar het actueel belang van de 

verzoekster bij onderhavig beroep, betwist haar raadsvrouw dit gegeven niet, doch stelt zij dat de 

verzoekster op 14 oktober 2013 met een visum type C terug werd toegelaten op het grondgebied en dat 

zij belang heeft zolang de bestreden beslissing in het rechtsverkeer aanwezig is. Uit de repatriëring van 

de verzoekster volgt evenwel dat de bestreden beslissing volledige uitvoering heeft verkregen en 

hierdoor uit het rechtsverkeer is verdwenen, zodat niet wordt ingezien in welk opzicht de eventuele 

vernietiging van het in het kader van voorliggend beroep bestreden bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) de verzoekster nog tot 

voordeel kan strekken. Bijgevolg toont de verzoekster niet aan dat zij thans het wettelijk vereiste actueel 

belang bij de vernietiging van de bestreden beslissing heeft. 

 

Het beroep tot nietigverklaring is bijgevolg onontvankelijk. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee september tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS D. DE BRUYN 

 

 

 


