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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 27.099 van 8 mei 2009
in de zaak RvV 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, die verklaart van Moldavische nationaliteit te zijn, op 11 april
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de “bijlage 26bis”.

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.

Gelet op de beschikking van 14 april 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei
2009.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van attaché K. ECHATTI, die
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Overeenkomstig artikel 39/69, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het
verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten
die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze
bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden
rechtsregel of het overtreden rechtsbeginsel en van de wijze waarop die rechtsregel of dat
rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 4 mei 2004, nr.
130.972; RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618 en RvS 8
januari 2007, nr. 166.392).

Verzoekende partij zet het volgende uiteen in haar verzoekschrift:

“(…)
Betreft: Bijlage 26 bis
Geachte heer/mevrouw,
Ik ben een vluchteling die de Moldavisch nationaliteit heeft. Ik diende mijn eerste asielaanvraag op 13
oktober 2000 in. Op 20 juli 2006 was mijn financiële steun stopgezet. Ik ging in beroep en in alle
documenten die ik kreeg, werd ik illegale genoemd.
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Ik ga niet akkoord met deze bewering en ik zal uitleggen waarom.
Ik ben illegale in de volgende documenten genoemd:
Beslissing van het OCMW - Heuvelland 20.09.2006
Beslissing van het OCMW - Gent 05.09.2006
Het vonnis van de Arbeidsrechtbank - leper 18.05.2007
Het vonnis van de Arbeidsrechtbank - Gent 27.04.2007
Het vonnis van het Arbeidshof - Gent 18.06.2007
Het vonnis van het Arbeidshof- Gent, afdeling Brugge 03.04.2008
Volgens de bovenstaande documenten werd mijn eerste asielaanvraag op 20 juli 2006 beëindigd (
hoewel er geen wetten over worden vermeld ). Sindsdien en tot 17 januari 2007 was ik illegaal
genoemd.
Op 17 januari 2007 heb ik een nieuw asiel gevraagd. Sindsdien en tot maart 2008 was ik wel legaal. In
maart 2008 werd mijn tweede asielaanvraag beëindigd.
In alle mijn beroepen vroeg ik om als legaal te worden erkend maar zonder succes. In de antwoorden
die ik krijg, wordt ik als legaal niet erkend. Soms wordt mijn vraag verzwijgen. Soms krijg ik een
antwoord dat de instelling niet bevoegd is om mijn legaliteit te erkennen. Ze beroepen zich op de
artikelen 578 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek .
1. In de beslissing van het OCMW-Heuvelland ( bijlage N 01 ) staat:
pag.1 "Uw procedure bij de Raad van State is gesloten sinds 20.07.2006.
Bijgevolg verblijft u illegaal in België."
pag.1 " Het louter indienen van een verzoekschrift tot regularisatie op zich wijzigt
op geen enkele manier uw juridisch statuut. U verblijft dus nog steeds illegaal in
België."
2. In de beslissing van het OCMW-Gent ( bijlage N 02 ) staat:
pag. 1 "... gelet op:
het feit dat u niet in het bezit bent van een geldig verblijfsdocument en bijgevolg illegaal op het
grondgebied verblijft"
- pag. 1 " - het illegaal verblijf op het grondgebied ( artikel 57 § 2 Organieke Wet van 08.07.76.)"
3. In het vonnis van Arbeidsrechtbank leper ( Bijlage N 03 ) staat:
- tweede blad 2.2
" Verweerster stelt dat eiser ingevolge het arrest van de Raad van State van 20 juli
2006 illegaal in het land verblijft zodat hij vanaf die datum enkel nog aanspraak kan
maken "
- tweede blad 3.1.
"Bovendien werd hem in tegenstelling tot wat eiser beweert wel degelijk op 27 oktober 2000 een bevel
betekend om het grondgebied te verlaten, dar thans uitvoerbaar is, zodat hij thans illegaal in het land
verblijft.
Alle argumenten die eiser aanwendt dat hij legaal in het land verblijft onder meer met betrekking tot
artikel 54 van de wet van 15 december 1980 worden als niet dienend van de hand gewezen.
Bovendien oordeelt deze rechtbank enkel of eiser aanspraak kan maken op maatschappelijke
dienstverlening en komt het hem niet toe te beslissen of hij legaal in het land verblijft zodat dit
onderdeel van de vordering ongegrond is ".
4. In het vonnis van Arbeidsrechtbank Gent ( Bijlage N 04 ) staat:
- blad 9 " Dat aan de betrokkene geen uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten werd
betekend, doet geen afbreuk aan het feit dat hij geen geldige verblijfstitel meer bezit en dus illegaal in
het Rijk verblijft".
5. In het vonnis van het Arbeidshof - Gent ( bijlage N 05 ) staat:
-pag. 8, punt 2:" Hij bewijst geen wettelijk verblijf. De appellant verblijft dus
illegaal in het Rijk".
-pag. 8, punt 4:"Blijkbaar heeft de Belgische Staat onvoldoende middelen om al
de vreemdelingen die hier illegaal verblijven...".
-pag. 8, punt 5:"...zonder enig verblijfsrecht...".
-pag. 9, punt 6: "De appellant verblijf illegaal in het land...".
-pag. 9, punt 7"...als uitgeprocedeerde illegale vreemdelingen zonder enig
verblijfrecht...".
-pag.9, punt 9:"...gezien hij thans illegaal in het land bevindt...".
Maar:
- pag. 10, punt 10: Het Arbeidshof is niet bevoegd (zie artikelen 578 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek ) (zie ook het beschikkend gedeelte van de beroepsakte) om te zeggen voor
recht dat de appellant legaal in België verblijft maar kan enkel vaststellen,met het oog op zijn vraag
om steun te bekomen,of dit geval is of niet.
Bovendien:
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pag. 4."De Rol van een OCMW bij de vaststelling van een(il)legaal verblijf is dan ook opgevat in de
ministeriële omzendbrief Maatschappelijke integratie d.d. 27 januari 1997. Hierin is onder andere
voorzien dat" een OCMW enkel een controlerende functie uitoefent ten aanzien van de voorgelegde
verblijfstitel(s) en hierover niet zelf een negatief oordeel kan uitspreken: een dergelijke beslissing kan
enkel worden genomen door de dienst "Vreemdelingenzaken".
6. In het vonnis van het Arbeidshof - Gent, afdeling Brugge ( bijlage N 06 ) staat:
pag. 5 punt 4.3, "Uit de stukken die de geïntimideerde voorlegt ( meer
bepaald stuk nr. 1), blijkt wel degelijk dat aan de appellant op 27 oktober 2000
een bevel werd betekend om het grondgebied te verlaten,,,"
pag. 8 punt 4.3,"... Het verblijf van de appellant was dan ook vanaf 20 juli
2006 illegaal...".
-pag. 6 punt.4.7. "...Feit is dat de appellant zelf, die illegaal op het grondgebied verblijft,.,".
De beslissingen van de OCMW's en de vonnissen van de gerechten zijn op de brief van
Maatschappelijke Integratie d.d. 27 januari 1997 gegrond..
Maar de ministeriële omzendbrief van Maatschappelijke Integratie d.d. 27 januari 1997 is geen wet.
De wet zegt iets anders.
Het artikel 57, § 2, derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMWs luidt als
volgt:
« Een vreemdeling die zich vluchteling heeft verklaard en heeft gevraagd om als dusdanig te worden
erkend, verblijft illegaal in het Rijk wanneer de asielaanvraag is geweigerd en aan de betrokken
vreemdeling een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten is betekend.»
Ik heb geen bevel om het grondgebied te verlaten gekregen.
8 OKTOBER 1981. - Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
(NOTA: Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1990 en tekstbijwerking tot 28-12-2006)
Artikel 1 <lngevoegd bij KB 1996-11-22/31, art. 1, Inwerkingtreding : 16-12-1996> Voor de toepassing
van dit koninklijk besluit wordt verstaan onder:
1° de Minister: de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen tot zijn bevoegdheid heeft;
2° de wet: de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Afdeling 1. - In België erkende vluchtelingen. - Onregelmatige binnenkomst en onregelmatig verblijf
Art. 75. <KB 1993-05-19/32, art. 10, 011; Inwerkingtreding: 31-05-1993>
§ 2,lid 2 Onverminderd de opschortende werking bedoeld bij artikel 63/5, lid 2, van de wet, worden
de beslissingen van de Minister of van diens gemachtigde door middel van een document
overeenkomstig het model van bijlage 26bis betekend.
Art, 77. <KB 28-01-1988, art, 9> Onder voorbehoud van de opschortende werking bedoeld bij (artikel
57/11, § 1, lid 3, van de wet) moet de vreemdeling die niet als vluchteling erkend is, het grondgebied
verlaten. <KB 1993-05-19/32, art. 12, 011; inwerkingtreding: 31-05-1993>- De (Minister) of zijn
gemachtigde geeft hem daartoe bevel. Aan de vreemdeling wordt kennis gegeven van de beslissing
door afgifte van het document overeenkomstig het model van bijlage 13; het attest van immatriculatie
en de documenten die aan de vreemdeling afgegeven werden op het ogenblik dat hij zich vluchteling
verklaarde worden afgenomen. <KB 1996-11-22/31, art. 2, 018; Inwerkingtreding: 16-12-1996>
Volgens de wet is de bijlage 26 bis een middel waardoor de beslissingen van de Minister of van diens
gemachtigde worden betekend en niets meer.
In mijn geval zou het bevel om het grondgebied te verlaten de bijlage 13 kunnen zijn. Maar dat heb ik
niet gekregen.
In sommige bovenvermelde vonnissen staat dat ik na de beslissing van de Raad van State (thans
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ) geen verblijfstitel had en nu heb. Dat is niet waar.
8 OKTOBER 1981. - Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1990 en tekstbijwerking tot 28-12-2006)
TITEL II. - Aanvullende en afwijkende bepalingen betreffende bepaalde categorieën van
vreemdelingen.
HOOFDSTUK III. - (Vluchtelingen en Staatlozen). <KB 1996-12-11/38, art. 20; Inwerkingtreding: 17-
01-1997>
Afdeling 1. - In België erkende vluchtelingen. - Onregelmatige binnenkomst en onregelmatig verblijf.
Art. 75. <KB 1993-05-19/32, art. 10, 011; Inwerkingtreding: 31-05-1993> § 1. Het attest van
immatriculatie, afgegeven aan de vreemdeling die zijn erkenning als vluchteling heeft gevraagd, wordt
verlengd om het verblijf te dekken tot over de aanvraag is beschikt,
§ 2. Wanneer de (Minister), of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 52, § 2, van de wet, beslist
dat de vreemdeling niet toegelaten wordt in de hoedanigheid van vluchteling in het Rijk te verblijven,
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geeft hij hem het bevel het grondgebied te verlaten. <KB 1996-11-22/31, art. 2, 018; Inwerkingtreding :
16-12-1996>
Onverminderd de opschortende werking bedoeld bij artikel 63/5, lid 2, van de wet, worden de
beslissingen van de Minister of van diens gemachtigde door middel van een document
overeenkomstig het mode! van bijlage 26 bis betekend.
De documenten die aan de vreemdeling afgegeven werden op het ogenblik dat hij zich vluchteling
verklaarde, en, in voorkomend geval, het attest van immatriculatie, worden afgenomen.
Afdeling 2ter.- Vluchtelingen <lngevoegd bij KB 1996-11-22/31, art. 11, Inwerkingtreding : 16-12-
1996> Verwijdering uit het Rijk
Art. 88ter. <lngevoegd bij KB 1996-11-22/31, art. 11, Inwerkingtreding : 16-12-1996> - De beslissing
van de Minister of diens gemachtigde waarbij een bevel om het grondgebied te verlaten wordt
gegeven aan de vreemdeling die niet in het Rijk gevestigd is en wiens hoedanigheid van vluchteling is
ingetrokken overeenkomstig artikel 57/6, eerste lid, 2°bis, van de wet, wordt ter kennis gebracht door
afgifte van het document overeenkomstig het model van bijlage 13. Het vluchtelingenbewijs en de
verblijfstitel worden afgenomen.
Commentaar: Bij het verkrijgen van de bijlage 26 bis wordt de verblijfstitel niet afgenomen.
Ik citeer: KB d.d. 8 OKTOBER 1981, Art. 75, § 2 lid 3 "" De documenten die aan de vreemdeling
afgegeven werden op het ogenblik dat hij zich vluchteling verklaarde, en, in voorkomend geval, het
attest van immatriculatie, worden afgenomen ".
Het staat nergens dat bij het verkrijgen van de bijlage 26 bis de verblijfstitel wordt afgenomen.
Ik heb wel de bijlage 26 bis gekregen. Dat betekent dat de verblijfstitel niet werd afgenomen.
En omgekeerd, bij het verkrijgen van de bijlage 13 wordt de verblijfstitel wel afgenomen. Ik citeer: KB
d.d. 8 OKTOBER 1981, Art. 88 ter "...Het vluchtelingenbewijs en de verblijfstitel worden afgenomen".
Maar ik heb geen bijlage 13 gekregen. Dus de verblijfstitel is tot nu toe bij mij.
In sommige bovenvermelde vonnissen staat dat ik geen geldige verblijfspapieren had. Dat is niet
waar. Waarschijnlijk werden deze papieren niet als geldige verblijfspapieren beschouwd. Maar (in mijn
geval) de Stadhuis Gent is voor het verstrekken van de wettelijke verblijfspapieren bevoegd. Dat is de
schuld van de Stadhuis als iemand de wettelijke papieren niet krijgt.
8 OKTOBER 1981. - Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf» de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
(NOTA: Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1990 en tekstbijwerking tot 28-12-2006)
HOOFDSTUK IV. - Geldigheid, verlenging, vernieuwing en intrekking van de verblijfs- en
vestigingsvergunningen.
Art. 35. De verblijfs- of de vestigingsvergunning of enig ander Belgisch verblijfsdocument wordt
ontnomen aan de vreemdeling aan wie kennis wordt gegeven van een maatregel tot verwijdering van
het grondgebied.
Elke verblijfs- of vestigingsvergunning wordt ongeldig van zodra de houder langer dan twaalf maanden
buiten het Rijk verblijft, tenzij hij aan de verplichtingen bepaald in artikel 39 heeft voldaan.
TITEL IV. - Opheffings- en slotbepalingen.
Art. 116. ledere afgenomen vergunning of ieder afgenomen document wordt onmiddellijk vervangen
door een attest overeenkomstig het model van bijlage 37.
Art. 119. Telkens wanneer het gemeentebestuur zich in de onmogelijkheid bevindt om onmiddellijk
over te gaan hetzij tot inschrijving van de vreemdeling die zich aanmeldt, hetzij tot afgifte van de
verblijfs- of vestigingsvergunning of van om het even welk verblijfsdocument, dient het een document
overeenkomstig het model van bijlage 15, af te geven.
Dit document levert het bewijs dat de vreemdeling zich bij het gemeentebestuur heeft aangemeld en
dekt voorlopig zijn verblijf; de geldigheidsduur ervan mag de vijftien dagen niet overschrijden.
15 DECEMBER 1980. - Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen
Art. 79. Het afgenomen document wordt onmiddellijk vervangen door een attest dat de aard van dat
document en de redenen van het afnemen vermeldt.
Na de ontvangst van de bijlage 26 bis ( 27 oktober 2000 ) en tot de negatieve beslissing van het
CGVS (Commissariaat - Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen ) die ik op 02,06.2003
gekregen had, moest ik elke maand mijn verblijf in België verlengen. Daarvoor ging ik aan de dienst
"Vreemdelingen" van het stadhuis Gent en kreeg ik op de bijlage bij de bijlage 26 bis elke maand
stempels. Na de negatieve beslissing van het CGVS werd de bijlage 26 bis ontnomen. En in plaats
daarvan kreeg ik helemaal niets. ( hoewel het onwettelijk was). Zolang ik elke maand stempels op de
bijlage bij de bijlage 26 bis kreeg, zolang werd ik als legale beschouwd. Waarna werd ik als illegale
beschouwd.
Na het ontnemen van de bijlage 26 bis, kreeg ik geen andere papieren ( hoewel volgens de wet moest
ik de bijlage 37of 15 krijgen ), Ik heb nooit de bijlage 37of 15 gekregen.
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Het was (en tot nu toe is ) de taak van het gemeentebestuur om de wettelijke papieren te verstrekken.
Sinds 13 oktober 2000 en tot nu toe heb Ik geen bevel om het grondgebied te verlaten, gekregen.
Sinds 13 oktober 2000 en tot nu toe ben ik permanent, regelmatig,ononderbroken, legaal en wettelijk
op het grondgebied van België. (…)”

Verzoekende partij beperkt zich in haar verzoekschrift tot een uiteenzetting van een reeks
feitelijke gegevens die betrekking hebben op haar zaak, tot citaten uit beslissingen van
OCMW’s en vonnissen en tot een opsomming van artikels uit koninklijke besluiten doch
maakt nergens melding van een geschonden rechtsregel, noch van de wijze waarop de
vermeende rechtsregel zou zijn geschonden door de bestreden beslissing. Het beroep tot
nietigverklaring bevat geen rechtsmiddel en voldoet aldus niet aan de voorwaarden van
artikel 39/69 van de Vreemdelingenwet. Ambtshalve moet worden vastgesteld dat het
verzoekschrift geen middel bevat in de zin van voornoemde bepaling.

In fine van het verzoekschrift vraagt verzoekende partij “te zeggen voor recht dat de bijlage 26

bis geen bevel om het grondgebied te verlaten is”, “dat de benaming van de bijlage 26 bis van

rechtswege niet wordt gelijkgesteld met de wettelijke interpretatie van de bijlage”, “dat bij het

verkrijgen van de bijlage 26 bis de verblijfstitel blijft”, “dat de betrokkene sinds 13 oktober 2000 en tot

nu toe in het bezit van de verblijfstitel is” en “dat de betrokkene sinds 13 oktober 2000 en tot nu toe

permanent, regelmatig, ononderbroken, legaal en wettelijk op het grondgebied van België verblijft”.
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen treedt in het voorliggend geschil overeenkomstig
artikel 39/2 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 als annulatierechter. Dit houdt in dat de Raad als annulatierechter
enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan uitoefenen (Wetsontwerp tot
hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr.
2479/001, 94). Overeenkomstig artikel 39/2, §2 van de Vreemdelingenwet kan de Raad
slechts overgaan tot het vernietigen van de beslissingen van de gemachtigde van de
minister. De Raad is bijgevolg niet bevoegd om aan de vraag van verzoekende partij te
voldoen.

Ten slotte vraagt verzoekende partij de verwerende partij te veroordelen om de
gerechtskosten te betalen. De procedure voor de raad is vooralsnog kosteloos. Bovendien
beschikt de Raad evenmin over de bevoegdheid gerechtskosten op te leggen. Het verzoek
daartoe van de verzoekende partij wordt derhalve verworpen.

Het beroep is 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 acht mei tweeduizend en negen
door:
mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter,
dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS. Ch. BAMPS.


