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 nr. 42 002 van 20 april 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 2 februari 2010 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 18 januari 2010 waarbij aan verzoeker een termijn 

wordt toegekend om gevolg te geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 maart 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 april 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. VANBRABANT, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van attaché K. PAPPAERT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker is volgens zijn verklaringen medio 2005 het Rijk binnengekomen. Hij was in het bezit van 

een geldig paspoort en een visum voor het Schengengebied geldig van 30 mei 2005 tot 9 juni 2005. 

 

1.2. Verzoeker diende, bij brief gedateerd op 9 juni 2005, een aanvraag in om, in toepassing van artikel 

9, derde lid, (oud) 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), tot een 

verblijf te worden gemachtigd.  

 

1.3. Naar aanleiding van een politiecontrole op 5 januari 2010, nam de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid dezelfde dag de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving 
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te dien einde. Verzoeker diende tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.4. Op 18 januari 2010 werd een einde gemaakt aan de administratieve vrijheidsberoving van 

verzoeker en werd hem meegedeeld dat hij beschikte over een termijn van vijf dagen om gevolg te 

geven aan het hem op 5 januari 2010 betekende bevel om het grondgebied te verlaten. De beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid om aan verzoeker een termijn 

die loopt van 18 januari 2010 tot 23 januari 2010 (middernacht) toe te kennen om gevolg te geven aan 

het bevel om het grondgebied te verlaten is de bestreden beslissing. 

 

1.5. Bij arrest nummer 39 386 van 26 februari 2010 verwierp de Raad het tegen de beslissing van 5 

januari 2010 ingediende beroep. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De procedures voor de Raad zijn vooralsnog kosteloos, zodat geen gevolg kan verleend worden aan de 

vraag van verzoeker om verweerder te veroordelen tot de kosten van het geding. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt op dat het ingestelde beroep onontvankelijk is aangezien de vordering gericht is tegen 

de toekenning van een nieuwe termijn om het grondgebied te verlaten en bijgevolg tegen een loutere 

uitvoeringsmodaliteit van het bevel om het grondgebied te verlaten van 5 januari 2010.  

 

Om ontvankelijk te zijn moet een beroep gericht zijn tegen een uitvoerbare beslissing. Als uitvoerbare 

beslissing dient te worden beschouwd de handeling waarbij rechtsgevolgen in het leven worden 

geroepen of worden belet tot stand te komen, met andere woorden waarbij wijzigingen in een bestaande 

rechtsregeling of rechtstoestand worden aangebracht, dan wel zodanige wijzigingen worden belet. De 

beslissing om een termijn van vijf dagen toe te staan om het grondgebied te verlaten is evenwel slechts 

een uitvoeringsmodaliteit van het bevel om het grondgebied te verlaten van 5 januari 2010 en kan niet 

beschouwd worden als een afzonderlijke beslissing met specifieke rechtsgevolgen of een beslissing die 

de rechtstoestand van verzoeker wijzigt (RvS 6 september 1995, nr. 55.041; RvS 29 november 1996, nr. 

63.350; RvS 27 juni 2007, nr. 172.810).  

 

In zijn repliekmemorie lijkt verzoeker nog te willen aangeven dat de vaststelling dat hij geen belang heeft 

bij het aanvechten bij de bestreden beslissing leidt tot de conclusie dat hij niet kan beschikken over de 

noodzakelijke rechtsbescherming. Verzoeker kan evenwel niet gevolgd worden in dit standpunt. Er staat 

immers niet ter discussie dat hij zijn rechtsmiddelen heeft kunnen laten gelden tegen het hem op 5 

januari 2010 betekende bevel om het grondgebied te verlaten en dat de Raad het verzoek tot 

nietigverklaring dat gericht was tegen dit bevel als ongegrond heeft afgewezen. Het gegeven dat een 

bestuur met betrekking tot een eerder betekend bevel om het grondgebied te verlaten in een 

aanvullende uitvoeringstermijn voorziet – die geen eigen gevolgen heeft voor de rechtstoestand van een 

vreemdeling – leidt dan ook niet tot de vaststelling dat deze vreemdeling enige nuttige rechts-

bescherming zou ontberen.  

 

De opgeworpen exceptie is gegrond. 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig april tweeduizend en tien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter, 

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


