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 nr. 159 190 van 22 december 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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 31 juli 2015 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 10 juni 2015 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op basis 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 onontvankelijk verklaard wordt en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13), beide aan de verzoeker ter kennis gebracht op 1 juli 2015. 

 

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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 30 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 oktober 2015. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. SCHÜTT verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. DE WITTE, 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 verzoeker, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, komt op 8 december 2011 België 

binnen zonder enig identiteitsdocument, en vraagt op 9 december 2011 asiel aan. Op 31 juli 2014 

beslist de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 140 330 van 5 maart 2015 
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weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) eveneens de vluchtelingenstatus 

en de subsidiaire beschermingsstatus aan de verzoeker. 

 

1.2. Op 7 augustus 2014 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris een beslissing 

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

beslissing wordt een beroep tot nietigverklaring ingediend bij de Raad. Deze zaak is gekend onder het 

nr. 159 818. 

 

1.3. Op 29 april 2015 dient de verzoeker 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 10 juni 2015 wordt 

de aanvraag onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, die op 1 juli 2015 aan de 

verzoeker wordt ter kennis gebracht. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

 

Betrokkene wist dat zijn verblijf slechts voorlopig werd toegestaan in het kader van de asielprocedure en 

dat hij bij een negatieve beslissing het land diende te verlaten. Hij diende een asielaanvraag in op 

09.12.2011, die afgesloten werd op 05.03.2015 met een weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

Betrokkene verkoos echter geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13quinquies) hem betekend op 12.08.2014, waarbij hem uitstel werd toegekend om het grondgebied te 

verlaten tot 21.03.2015, en verblijft sindsdien illegaal op het Belgisch grondgebied. De duur van de 

procedure – namelijk drie jaar en ongeveer drie maanden – was niet van die aard dat ze als onredelijk 

lang kan beschouwd worden. Het feit dat er een zekere behandelingsperiode is, geeft aan betrokkene 

ipso facto geen recht op verblijf. (Raad van State, arrest nr 89980 van 02.10.2000) 

 

De elementen aangaande de duur van het verblijf en de integratie – namelijk dat hij hier sinds december 

2011 verblijft; dat hij zich integreert; dat hij lessen Nederlands gevolgd heeft; dat hij een cursus 

maatschappelijke oriëntatie en een cursus wiskunde gevolgd heeft; dat hij hier sociale banden heeft en 

ter staving enkele steunbrieven voorlegt; dat hij een huurcontract voorlegt; dat hij werkbereid is en al 

gewerkt heeft wat blijkt uit een arbeidsovereenkomst, een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 

loonfiches, een formulier C4 en een verklaring van de werkgever - kunnen niet als buitengewone 

omstandigheid aanvaard worden, aangezien deze behoren tot de gegrondheid van de aanvraag en 

bijgevolg in deze fase niet behandeld worden (RvS 9 december 2009, nr. 198.769). 

 

Gelieve over te gaan tot intrekking van het ontvangstbewijs dat eventueel aan betrokkene zou zijn 

afgeleverd. 

(…)” 

 

1.4. Op 10 juni 2015 wordt tevens aan de verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). Dit is de tweede bestreden beslissing, die aan de verzoeker ter kennis wordt gebracht op 

1 juli 2015. Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

De heer: 

(…) 

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, 

onmiddellijk na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toe gang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 
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• Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

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

 

Met: toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar nul (0) dagen 

verminderd omdat: 

• 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing 

tot verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13quinquies) hem betekend op 12.08.2014, waarbij hem uitstel werd toegekend om het grondgebied te 

verlaten tot 21.03.2015, en verblijft sindsdien illegaal op het Belgisch grondgebied. 

(…)” 

 

1.5. Op 13 juli 2015 dient de verzoeker een tweede asielaanvraag in. Op 31 juli 2015 beslist de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot inoverwegingname van de 

meervoudige asielaanvraag. 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker 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 

verzoeker. 

 

 

3. Over de gevolgen van de in punt 1.5. bedoelde asielaanvraag 

 

De verwerende partij wijst er in de nota met opmerkingen op dat de verzoeker op 13 juli 2015 een 

tweede asielaanvraag heeft ingediend die door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen op 31 juli 2015 in overweging werd genomen. 

 

In het kader van deze asielaanvraag beschikt de verzoeker momenteel over een tijdelijk verblijfsrecht in 

afwachting van een beslissing. Hij kan derhalve niet meer het voorwerp uitmaken van een bevel om het 

grondgebied te verlaten op grond van de hoofdvaststelling dat hij, gelet op het feit dat hij zich op 

onregelmatige wijze in het Rijk bevindt op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. 

 

Dit betekent dat het bestreden bevel ingevolge de asielaanvraag en het hieruit voortvloeiend tijdelijk 

verblijfsrecht minstens als impliciet ingetrokken dan wel opgeheven moet worden beschouwd (RvS 

28 mei 2014, nr. 10.529 (c) en RvS 2 juli 2014, nr. 10.626 (c)). De afgifte van een attest van 

immatriculatie, al betreft het een tijdelijk en precair verblijfsrecht, is onverenigbaar met het eerder 

afgegeven bevel (RvS 16 december 2014, nr. 229.575). 

 

Zoals de verzoeker in de synthesememorie laat gelden, is het aangewezen voor de duidelijkheid in het 

rechtsverkeer en dus voor de rechtszekerheid, het bestreden bevel uit het rechtsverkeer te verwijderen 

via een vernietiging, ongeacht of het destijds rechtsgeldig getroffen werd of niet. 

 

De tweede asielaanvraag zal ofwel worden ingewilligd, in welk geval de verzoeker een definitief 

verblijfsrecht krijgt, ofwel worden afgewezen, in welk geval de Vreemdelingenwet in artikel 52/3, § 1, 

voorziet dat de minister (c.q. de staatssecretaris) of zijn gemachtigde onverwijld een bevel om het 

grondgebied te verlaten moet afgeven. Om deze redenen dient geen uitspraak meer gedaan te worden 

over de door de verwerende partij opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid van het beroep in 

zoverre het gericht is tegen de tweede bestreden beslissing, alsook over het tweede middel, dat 

uitsluitend gericht is tegen de tweede bestreden beslissing. 

 

 

 

 

 

4. Onderzoek van het beroep in zoverre het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing 
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Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid, van de Vreemdelingenwet doet de Raad uitspraak op basis 

van de synthesememorie, behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft. 

 

4.1. In een eerste middel van zijn synthesememorie voert de verzoeker de schending aan van de 

artikelen 3 en 13 van het EVRM en van het non-refoulementbeginsel. 

 

Het middel is als volgt samengevat: 

 

“Doordat de bestreden beslissing de aanvraag ex artikel 9bis onontvankelijk verklaart omdat er geen 

buitengewone omstandigheden zouden bestaan die eraan in de weg zouden staan dat verzoeker zou 

terugkeren naar zijn herkomstland teneinde de aanvraag tot verblijfsmachtiging in te dienen via de 

Belgische diplomatieke vertegenwoordiging aldaar 

 

Terwijl verzoeker intussen een asielaanvraag heeft ingediend die thans hangende is 

 

En terwijl bij de beoordeling van een schending van artikel 3 EVRM rekening dient te worden gehouden 

met alle relevante elementen, zelfs als die op het moment van de beslissing nog niet bekend waren of 

zelfs nog niet bestonden 

 

En terwijl van verzoeker, hangende de asielprocedure, niet verlangd kan worden om terug te keren naar 

zijn herkomstland 

 

Zodat de genoemde verdragsbepalingen en het genoemde beginsel geschonden zijn 

 

Toelichting: 

 

1. Artikel 3 EVRM bepaalt als volgt: 

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen” 

 

2. De bestreden beslissing verklaart de aanvraag tot machtiging van verblijf in toepassing van artikel 

9bis onontvankelijk, omdat er geen buitengewone omstandigheden voorlagen die eraan in de weg 

zouden staan dat verzoeker zou terugkeren naar zijn herkomstland teneinde de aanvraag tot 

verblijfsmachtiging in te dienen via de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging aldaar. 

 

Intussen heeft verzoeker een nieuwe asielaanvraag ingediend. Deze aanvraag is thans in onderzoek, in 

de fase voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

 

Zoals verwerende partij zelf schrijft in de nota met opmerkingen is de nieuwe, meervoudige 

asielaanvraag van verzoeker in overweging genomen, bij beslissing van 31 juli 2015. 

 

Tot de inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag kan, krachtens artikel 57/6/2 van de 

vreemdelingenwet, slechts worden besloten indien “er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de 

asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als 

vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in 

aanmerking komt”. 

 

Er kan dan ook thans niet besloten worden dat het voor verzoeker mogelijk zou zijn om zich veilig terug 

naar zijn herkomstland te begeven. Een dergelijk oordeel zou strijdig zijn met het non-

refoulementbeginsel en zou onvoldoende rekening houden met het absolute gebod van artikel 3 EVRM. 

 

In de nota met opmerkingen wijst verwerende partij erop dat de kwestie van de schending van artikel 3 

EVRM bij terugkeer naar het herkomstland in de regularisatieaanvraag zelf niet werd aangehaald als 

buitengewone omstandigheid. Verwerende partij besluit dat de wettigheid van de bestreden beslissingen 

niet kan aangetast worden door een latere asielaanvraag. 

 

Dat door uw Raad rekening zou moeten gehouden worden met gebeurtenissen die hebben 

plaatsgevonden na het nemen van de bestreden beslissingen strijdt enigszins met de principes van het 

annulatiecontentieux, doch deze principes dienen opzijgezet te worden in het kader van een onderzoek 
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naar de schending van artikel 3 EVRM, en dit in functie van het vereiste van een effectief rechtsmiddel 

zoals voorzien in artikel 13 EVRM. 

 

Telkenmale de mogelijke schending van een grondrecht aan de orde is, dient te worden overgegaan tot 

een zo volledig mogelijk onderzoek, waarbij geen elementen buiten beschouwing kunnen gelaten 

worden omdat ze niet bekend waren ten tijde van de door de administratie genomen beslissing. 

 

Aldus kan verwerende partij niet gevolgd worden wanneer zij voorhoudt dat het oordeel dat verzoeker 

geen bijzondere moeilijkheden zou ondervinden om zijn verblijfsaanvraag in te dienen via de Belgische 

ambassade in het herkomstland, niet zou mogen getoetst worden aan de thans voorliggende 

elementen, waaronder de inoverwegingname van de nieuwe asielaanvraag in toepassing van het 

genoemde artikel 57/6/2. 

 

Door bepaalde elementen buiten beschouwing te laten, zou uw Raad tekort schieten in het te verrichten 

onderzoek naar de mogelijke schending van artikel 3 EVRM, rekening houdend met het bepaalde in 

artikel 13 EVRM. 

 

Het eerste middel is gegrond.” 

 

4.2. De verwerende partij antwoordde met betrekking tot het eerste (en het tweede middel), zoals 

aangevoerd in het verzoekschrift, het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 3 en 13 EVRM. 

In het tweede middel voert verzoeker een schending aan van artikel 3 EVRM. 

 

Gelet op de samenhang tussen de juridische en feitelijke toelichtingen, zullen de middelen samen 

behandeld worden. 

 

Verzoeker verwijst naar het feit dat hij een asielaanvraag heeft ingediend die thans nog in behandeling 

is. Hij stelt dat niet kan worden besloten dat het voor verzoeker mogelijk is om zich op veilige manier 

naar zijn land van herkomst te begeven. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker niet van het Belgisch grondgebied kan 

worden verwijderd zolang de asielprocedure hangende is, nu die procedure van rechtswege schorsend 

is. Zijn asielrelaas zal eerst worden onderzocht door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen. 

 

Het indienen van een asielaanvraag op een latere datum dan de datum waarop de thans bestreden 

beslissing en het bevel werd genomen, heeft geen invloed op de wettigheid van die beslissingen. 

 

Artikel 9bis van de vreemdelingenwet, dat de grondslag vormt om in België een verblijfsmachtiging aan 

te vragen, is een uitzonderingsbepaling en moet bijgevolg restrictief worden geïnterpreteerd. De 

buitengewone omstandigheden moeten de terugkeer naar het buitenland voor de vreemdeling 

onmogelijk of bijzonder moeilijk maken. Het is de vreemdeling, die in zijn aanvraag klaar en duidelijk 

dient te vermelden welke de buitengewone omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek bij de 

consulaire of diplomatieke dienst in het buitenland in te dienen. 

 

Verzoeker verwees in zijn aanvraag niet naar een mogelijke schending van artikel 3 EVRM bij een 

terugkeer naar zijn land van herkomst. Hij haalde enkel de duur van zijn verblijf en integratie aan als 

buitengewone omstandigheden die een terugkeer naar het land van herkomst voor hem onmogelijk of 

bijzonder moeilijk zouden maken. Dienaangaande wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd dat die 

elementen niet aanvaard kunnen worden als buitengewone omstandigheden, maar dat die behoren tot 

de gegrondheid van de aanvraag en in deze fase niet behandeld worden. Dit betwist verzoeker ook 

geenszins. Hij kan derhalve niet voorhouden als verwerende partij onterecht hebben gesteld dat de door 

hem aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden vormen waarom hij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de diplomatieke of 

consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. 

 

Ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing en het bevel om het grondgebied te verlaten kon 

verwerende partij, bij gebrek aan de door verzoeker in zijn aanvraag aangevoerde schending van artikel 

3 EVRM en gelet op het negatief afsluiten van zijn eerste asielaanvraag, er van uitgaan dat een 
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terugkeer naar het land van herkomst geen schending oplevert van artikel 3 EVRM. Het louter feit dat 

verzoeker thans een asielaanvraag heeft ingediend die in overweging werd genomen door de 

Commisaris volstaat overigens niet om een schending van artikel 3 EVRM aan te tonen. 

 

Bovendien verplicht het bevel om het grondgebied te verlaten verzoeker enkel om 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. Zodoende faalt 

zijn betoog als zou het bevel vernietigd dienen te worden, omdat “het onzeker (is) geworden of 

verzoeker wel veilig naar zijn land zou kunnen terugkeren”. 

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk als zouden de bestreden beslissingen artikel 3 EVRM schenden. 

 

Artikel 13 EVRM kan, gelet op de inhoud en het doel van de rechtsregel, niet dienstig worden 

opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde verdrag aan te duiden waarvan de schending een 

effectief rechtsmiddel vereist (RvS 4 januari 2006, nr. 153.232). Daar verzoeker geen schending van 

artikel 3 EVRM aannemelijk maakt, kan hij zich niet dienstig op artikel 13 EVRM beroepen. 

 

De twee middelen zijn ongegrond.” 

 

4.3.1. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “(n)iemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”. Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een 

lidstaat een probleem ten aanzien van artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een 

verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan 

om aan te nemen dat de verzoeker in het land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden 

onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden 

houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen 

(zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 

26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Te dezen laat de verzoeker gelden dat hij na de bestreden beslissing een nieuwe asielaanvraag heeft 

ingediend, die door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 31 juli 2015 in 

overweging werd genomen, zodat niet kan worden besloten dat het voor hem mogelijk zou zijn om zich 

veilig terug naar zijn herkomstland te begeven. De nieuwe asielaanvraag werd evenwel na het nemen 

van de eerste bestreden beslissing ingediend, zodat het bestuur niet kan worden verweten hiermee 

geen rekening te hebben gehouden bij het nemen van deze beslissing. De regelmatigheid van een 

administratieve beslissing dient immers te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het 

bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. 

Bovendien bevat de bestreden beslissing geen beslissing tot verwijdering, doch houdt zij enkel in dat de 

aanvraag van de verzoeker om te worden gemachtigd tot een verblijf in het Rijk op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet wordt afgewezen, aangezien hij deze in het buitenland dient aan te 

vragen. Artikel 3 van het EVRM impliceert geen recht voor een vreemdeling om het grondgebied van 

een Staat binnen te komen of er, zij het tijdelijk, te verblijven. Ten overvloede wordt er nog op gewezen 

dat het loutere gegeven dat een meervoudige asielaanvraag door de Commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen in overweging is genomen niet ipso facto een schending van artikel 3 van 

het EVRM met zich brengt. Zo een schending van artikel 3 van het EVRM zou voorliggen, dan zal aan 

de verzoeker de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend en heeft 

hij geen belang bij een vernietiging van de eerste bestreden beslissing en een nieuwe behandeling van 

zijn machtigingsaanvraag. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM en van het non-refoulementbeginsel kan niet worden 

aangenomen. 

 

4.3.2. Gelet op de inhoud en het doel van artikel 13 van het EVRM kan deze rechtsregel niet dienstig 

worden opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde verdrag aan te duiden waarvan de 

schending een daadwerkelijk rechtsmiddel vereist. Te dezen roept de verzoeker de schending in van 
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artikel 3 van het EVRM, maar hierboven werd reeds gesteld dat de eerste bestreden beslissing geen 

schending van artikel 3 van het EVRM inhoudt. 

 

Een schending van artikel 13 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

4.3.3. Het eerste middel is ongegrond. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 10 juni 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

Het beroep tot nietigverklaring tegen de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 10 juni 2015 waarbij de aanvraag om 

machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard wordt, 

wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig december tweeduizend vijftien 

door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


