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nr. 29 328 van 29 juni 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 WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 22 april 2009 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 27 maart 2009 waarbij bevel wordt 

gegeven om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot 

vrijheidsberoving te dien einde. 

 

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 11 mei 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 juni 2009. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BUYSSE, die loco advocaat S. MICHOLT verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op 7 april 2006 toe op Belgisch grondgebied en diende diezelfde dag een 

asielaanvraag in. 

 

1.2. De gemachtigde van de minister nam op 12 april 2006 een beslissing tot weigering van verblijf met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26bis). 

 

1.3. Op 23 februari 2007 nam de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 
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1.4. In beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij arrest van 12 oktober 2007 

eveneens de toekenning van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.5. Op 10 december 2007 diende verzoeker een tweede asielaanvraag in. 

 

1.6. Op 4 februari 2008 nam de gemachtigde van de minister een beslissing tot weigering van 

inoverwegingname van een asielaanvraag (bijlage 13 quater). 

 

1.7. Op 27 maart 2009 gaf de gemachtigde van de minister bevel om het grondgebied te verlaten met 

beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. 

 

1.8. Verzoeker diende op 3 april 2009 een derde asielaanvraag in. 

 

1.9. De gemachtigde van de minister nam op 6 april 2009 een beslissing tot het vasthouden in een 

welbepaalde plaats (bijlage 39bis) en besliste tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker (bijlage 13 quinquies). 

 

1.10. Op 10 april 2008 nam de gemachtigde van de minister een beslissing tot weigering van 

inoverwegingname van de derde asielaanvraag met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13 

quater). Verzoeker werd hiervan op 14 april 2009 in kennis gesteld. Deze beslissing vormt het voorwerp 

van een schorsing- en annulatieberoep bij de Raad (RvV 40 541, arrest nr. 29 327 van 29 juni 2009).  

 

De in punt 1.7. bedoelde beslissing vormt de bestreden beslissing. Deze werd als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) ° artikel 7, eerste lid, 1: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de vereiste documenten: de 

betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum. (...)”. 

 

° artikel 7, eerste lid, 8°: oefent een beroepsbedrijvigheid in ondergeschikt verband uit, zonder in het 

bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; Betrokkene is op heterdaad betrapt op zwartwerk in de 

horeca door de politie van Hamme op 27/03/2009 en de sociale inspectie; Geen arbeidskaart- PV nr 

nog toe te kennen” 

 

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 Duitsland, Frankrijk, 

Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje , Noorwegen, Zweden, IJsland, Finland, Denemarken, Estland, 

Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Malta (1), om de volgende reden : 

• Betrokkene kan met zijn/haar eigen middelen niet wettelijk vertrekken.  

• Gezien betrokkene zonder arbeidskaart aan het werkt was, bestaat er een ricico dat hij 

zijn illegale praktijken verderzet.  

 

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

aangezien zijn (haar) terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden. 

* Gezien betrokkene niet in bezit is van identiteitsdocumenten, is het noodzakelijk hem ter 

beschikking van de Dienst Vreemdelingen op te sluiten ten einde een doorlaatbewijs te bekomen 

van zijn nationale overheden. (…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep en de rechtspleging 

 

2.1. De Raad stelt vooreerst vast dat de vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een maatregel van 

vrijheidsberoving overeenkomstig artikel 71 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) een beroep kan instellen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn 

verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen. De Raad is derhalve onbevoegd 

inzoverre het beroep gericht is tegen de beslissing tot vrijheidsberoving van de verzoekende partij nadat 

de noodzaak werd vastgesteld van onmiddellijke terugleiding naar de grens 
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2.2. Verweerder werpt een exceptie van onontvankelijkheid van het beroep op wegens een gebrek aan 

belang. Verweerder preciseert dat een eventuele schorsing/nietigverklaring van de thans bestreden 

beslissing niets afdoet aan de illegale verblijfstoestand van verzoeker.  

 

2.3. Blijkens het administratief dossier is het in punt 1.9 bedoelde bevel om het grondgebied te verlaten 

als volgt gemotiveerd:  

 

“(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 

(2) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 6° van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen: hij oefent een beroepsbedrijvigheid in ondergeschikt verband uit, zonder in het bezit te 

zijn van de daartoe vereiste machtiging- de betrokkene werd op 27.03.2009 op heterdaad betrapt op 

zwartwerk in Hamme, de betrokkene was niet in het bezit van een arbeidskaart. 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. (…)”. 

 

2.4. De Raad stelt vast dat het in punt 1.9 bedoelde bevel om het grondgebied te verlaten niet werd 

aangevochten. Het is derhalve uitvoerbaar. De nietigverklaring van het in punt 1.8. bedoelde bevel om 

het grondgebied te verlaten kan verzoeker derhalve geen voordeel meer opleveren. Om die reden heeft 

verzoeker geen belang bij zijn beroep en dient het onontvankelijk verklaard te worden.  

 

2.5. In fine van zijn inleidend verzoekschrift stelt verzoeker dat de “kosten lastens tegenpartij” dienen te 

worden gelegd. 

 

2.6 Er dient op te worden gewezen dat wat betreft de procedures voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen vooralsnog geen rolrecht verschuldigd is en deze procedures dus kosteloos zijn. Bijgevolg 

kan niet worden ingegaan op dit verzoek. 

 

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 juni tweeduizend en negen 

door: 

 

mevr. M. EKKA,   wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN,  griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


