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 nr. 192 853 van 29 september 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 10 september 2016 

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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 10 augustus 2016 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten waarbij een nieuwe termijn om het grondgebied te verlaten werd toegestaan.  

 

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 administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 augustus 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 september 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat S. RONSE verschijnt voor de 

verzoekende partij en van attaché C. D’HAENENS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 3 mei 2016 dient de verzoekende partij in België een asielaanvraag in. 

 

Na consultatie van de Eurodac-databank op 3 mei 2016 blijkt dat van de verzoekende partij op 20 januari 

2016 in Griekenland en op 4 februari 2016 in Zwitserland vingerafdrukken waren genomen. 

Op 14 juni 2016 richten de Belgische autoriteiten een terugnameverzoek aan de Zwitserse autoriteiten op 

grond van artikel 18.1.b) van de Verordening Nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk 

is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een 
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derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (hierna: de Dublin-III-

Verordening). 

 

Op 22 juni 2016 weigeren de Zwitserse autoriteiten de terugname, waarbij zij aangeven dat zij op 17 

februari 2016 een overnameverzoek aan Kroatië hebben gericht, en dat Kroatië niet antwoordde en sinds 

18 april 2016 de verantwoordelijke lidstaat is geworden. Ook wordt aangegeven dat de termijn voor 

overdracht tot 18 maanden werd verlengd, daar de betrokkene is ondergedoken. 

 

Op 28 juni 2016 richten de Belgische autoriteiten een terugnameverzoek aan de Kroatische autoriteiten 

op grond van artikel 18.1.b) van de Dublin-III-Verordening. 

 

Op 11 juli 2016 stemmen de Kroatische autoriteiten op grond van artikel 18.1.b) van de Dublin-III-

Verordening in met de terugname. 

 

Op 26 juli 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging (hierna verkort de gemachtigde) een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater).  

 

Op 4 augustus dient verzoeker een beroep in om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van 

de tenuitvoerlegging te vorderen van de voormelde beslissing. 

 

Bij arrest nr. 127 921 van 8 augustus 2016 schorst de Raad de tenuitvoerlegging van de voormelde 

beslissing daar de tenuitvoerlegging ervan een reëel risico inhoudt op een onmenselijke en vernederende 

behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM bij overdracht aan Kroatië.  

 

Op 10 augustus 2016 meent de gemachtigde ondanks de schorsing toch nog een nieuwe termijn voor 

vrijwillig vertrek te moeten opleggen tot 10 september 2016 als “bijlage” bij de beslissing tot weigering van 

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten van 26 juli 2016.  

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

“de persoon die verklaart te heten F. J. geboren te M. op […]1996 

en van nationaliteit te zijn : Afghanistan 

Alias: […] 

 

* Een nieuwe termijn vanaf heden tot 10.09.2016 (middernacht) wordt betrokkene toegestaan om het 

grondgebied te verlaten.” 

 

Op 6 juni 2017 maakt de gemachtigde het dossier over aan het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen teneinde een beslissing te nemen volgend op verzoekers asielaanvraag. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kan de vreemdeling slechts beroepen 

voor de Raad brengen als hij doet blijken van een benadeling of een belang.  

 

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

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037) en moet verzoeker het bestaan van een 

belang aantonen (RvS 13 februari 2015, nr. 230.190). Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering 

volstaat het niet dat verzoeker gegriefd is door de bestreden rechtshandeling en dat hij nadeel ondervindt. 

De vernietiging van de bestreden beslissing moet verzoeker bovendien enig voordeel verschaffen en dus 

een nuttig effect sorteren.  

 

Thans betreft de bestreden beslissing de toekenning van een nieuwe termijn om het grondgebied te 

verlaten, dat uitdrukkelijk wordt beschouwd als een bijlage bij de beslissing tot weigering van verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten van 26 juli 2016. Het betreft geen nieuw bevel om het grondgebied 

te verlaten, doch wel werd de termijn van het bevel vervat in het overdrachtbesluit verlengd. Deze 

bevelscomponent is onlosmakelijk verbonden met de component van de weigering van verblijf. De 

gemachtigde geeft immers conform artikel 71/3, § 3 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 
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betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna verkort het Vreemdelingenbesluit), een bevel om het grondgebied te verlaten af 

indien hij heeft vastgesteld dat de asielzoeker moet overgedragen worden aan de verantwoordelijke Staat 

en het verblijf geweigerd werd.  

 

Artikel 71/3, § 3 van het Vreemdelingenbesluit luidt immers als volgt: 

“Wanneer de asielzoeker overgedragen moet worden aan de verantwoordelijke Staat en hem het verblijf 

in het Rijk geweigerd werd, ontvangt hij een bevel om het grondgebied te verlaten en wordt hij in het bezit 

gesteld van een doorlaatbewijs overeenkomstig het model van bijlage 10bis of bijlage 10ter. De beslissing 

tot weigering van verblijf wordt ter kennis gebracht door middel van een document overeenkomstig bijlage 

26quater.”  

 

Bijgevolg beschouwt de Raad de component van de weigering van verblijf en de bevelscomponent in 

hetzelfde overdrachtbesluit als een en ondeelbaar. Nu blijkt uit de informatie verstrekt ter zitting dat de 

gemachtigde het verzoek tot internationale bescherming op 6 juni 2017 heeft overgemaakt aan het CGVS 

voor behandeling, blijkt duidelijk dat hij niet langer beoogt gevolg te geven aan het overdrachtbesluit naar 

Kroatië. Ook indien het internationaal beschermingsverzoek van verzoeker zou afgewezen worden, kan 

op grond van artikel 1/3 van de Vreemdelingenwet geenszins het overdrachtbesluit herleven nu verzoeker 

niet reeds het voorwerp uitmaakte van een verwijderingsmaatregel alvorens hij zijn internationaal 

beschermingsverzoek heeft ingediend. Het overdrachtbesluit naar Kroatië, met het daarin vervatte bevel 

om het grondgebied te verlaten, kan niet langer rechtsgevolgen met zich meebrengen voor verzoeker. 

 

Verzoeker erkent ter zitting geen belang meer te hebben. Verweerder sluit zich hierbij aan. 

 

Het beroep is derhalve onontvankelijk bij gebrek aan het rechtens vereiste belang. 

 

3. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. 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.  

 

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 negenentwintig september tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


