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 nr. 51 518 van 24 november 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

17 september 2010 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de “beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 28/5/2010, ter kennis gebracht 

aan verzoeker op 20/8/2010, waarbij een bevel om het grondgebied te verlaten – Model B werd 

afgeleverd.” 

 

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 13 oktober 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 november 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. BACQUAERT, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat N. LUCAS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Marokkaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X.  

 

Op 6 maart 2008 neemt de minister van Binnenlandse Zaken ten aanzien van de verzoekende partij een 

beslissing tot terugwijzing. 

 

Op 15 april 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en 

beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde.  
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Op 22 september 2009 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

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: de Vreemdelingenwet). Op 28 mei 

2010 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de aanvraag om 

machtiging tot verblijf ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren.  

 

Op 20 augustus 2010 wordt aan de verzoekende partij eveneens het bevel gegeven om het grond-

gebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid meegedeeld op 

datum van 28/05/2010, wordt aan (A.A.) (…), 

van Marokko nationaliteit, verblijvend (…),  

het bevel gegeven om uiterlijk op 20/09/2010 het grondgebied van België te verlaten, evenals het 

grondgebied van Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen,Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland (1) tenzij  hij (zij)beschikt over de 

documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (2). 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

De betrokkene verblijft langer in  het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er 

niet in het bewijs te leveren dat hij deze termijn niet overschreden heeft. (art.7, alinea 1,2° van de Wet 

van 15 december 1980. 

 

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (zij) gevaar, onverminderd rechtsvervolging overeen-

komstig artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te worden geleid en te dien 

einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

maatregel overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad geen gerechtskosten kan opleggen en derhalve evenmin het 

voordeel van de rechtsbijstand kan toekennen. Het verzoek van de verzoekende partij daartoe en haar 

vraag om de kosten van het geding ten laste te leggen van de verwerende partij worden om die reden 

verworpen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Blijkens artikel 39/69 van de Vreemdelingenwet bevat het verzoekschrift onder meer het voorwerp 

van het beroep, met andere woorden, de aanduiding van de overheidshandeling waarvan de vernieti-

ging wordt gevorderd. Het verzoekschrift moet immers zowel de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

als de verwerende partij inlichten over de juiste toedracht van het geschil dat wordt voorgelegd.  

 

Het voorwerp van het beroep zoals in het verzoekschrift wordt aangeduid bepaalt de grenzen van de 

rechtsstrijd en van de vernietiging of schorsing die zou kunnen worden uitgesproken. Een nauwkeurige 

omschrijving van het voorwerp is aldus van kapitaal belang voor het verloop van het geding (R. 

STEVENS, Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, 2.procesverloop, in J. DUJARDIN, I. OPDEBEEK, 

M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE (ed.), Administratieve Rechtsbibliotheek (algemene reeks nr. 10), 

Brugge, Die Keure, 2007, 56). De omvang van een annulatieberoep moet in de eerste plaats worden 

bepaald aan de hand van de inhoud en de bewoordingen van het inleidend verzoekschrift (RvS 27 

januari 2004, nr. 127 436). Bovendien mag een de verzoekende partij het niet aan de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen overlaten om in haar plaats het onderwerp van de vordering te bepalen 

(RvS 17 november 2003, nr. 125 373).  

 

In haar verzoekschrift stelt de verzoekende partij dat zij “de schorsing en nietigverklaring nastreeft van 

de beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken dd. 28/5/2010, ter kennis gebracht aan verzoeker 

op 20/8/2010, waarbij een bevel om het grondgebied te verlaten –Model B werd afgeleverd.” Uit deze 

bewoording blijkt dat ze de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring vordert van het 

bevel om het grondgebied te verlaten – Model B in uitvoering van de beslissing van de staatssecretaris 

voor Migratie- en asielbeleid. Het feit dat de verzoekende partij in het dictum van haar verzoekschrift (p. 
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5) vraagt “de bestreden beslissing dd. 29/6/2010” te schorsen en nietig te verklaren”, is onvoldoende 

precies om het voorwerp te bepalen. 

 

Voorts wijst de Raad erop dat indien hij de middelen zo zou interpreteren dat de verzoekende partij 

tevens de schorsing en de nietigverklaring vordert van de beslissing van 28 mei 2010 waarbij de 

aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9 bis van de Vreemdelingenwet ontvankelijk 

doch ongegrond verklaard wordt, dit zou uitlopen op het maken van veronderstellingen, waardoor in 

werkelijkheid de Raad ertoe wordt gebracht in de plaats van de verzoekende partij het verzoekschrift op 

te stellen. De Raad herhaalt dat de verzoekende partij verantwoordelijk is om het voorwerp van haar 

verzoekschrift duidelijk aan te geven. Zoals uit hetgeen voorafgaat blijkt, heeft de verzoekende partij op 

pagina 1 van haar verzoekschrift gesteld dat zij “de schorsing en nietigverklaring nastreeft van de 

beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken dd. 28/5/2010, ter kennis gebracht aan verzoeker op 

20/8/2010, waarbij een bevel om het grondgebied te verlaten – Model B werd afgeleverd.” In het dictum 

van het verzoekschrift heeft de verzoekende partij het over een “beslissing dd. 29/6/2010”, die niet 

verder wordt gepreciseerd zodat de Raad, gelet op wat de verzoekende partij op pagina 1 van haar 

verzoekschrift stelt, deze tweede beslissing niet als voorwerp van beroep kan aanzien worden (RVS 19 

maart 2001, nr. 94 089).Tot slot wijst de Raad erop dat geen enkele aan het verzoekschrift toegevoegde 

beslissing de datum van 29 juni 2010 heeft. 

 

3.2. De verwerende partij werpt de exceptie van gebrek aan belang op, daar aan de verzoekende partij 

reeds op 12 maart 2008 een ministerieel besluit tot terugwijzing betekend werd.  

 

3.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt vast dat overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, 

van de Vreemdelingenwet slechts beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kunnen 

worden gebracht door de vreemdeling die 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). 

 

Opdat de verzoekende partij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd is 

door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet de verzoekende partij bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect 

sorteren. 

 

De verzoekende partij heeft geen belang bij de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Een 

eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel om het grondgebied van het Rijk te verlaten belet 

immers niet dat de verzoekende partij onder de gelding valt van het ministerieel besluit tot terugwijzing 

van 12 maart 2008. Het ministerieel besluit bepaalt uitdrukkelijk dat: “Hij wordt gelast het grondgebied 

van het Rijk te verlaten, met verbod er gedurende tien jaar terug te keren, op straffe van het bepaalde bij 

artikel 76 van de wet van 15 december 1980, behoudens bijzondere machtiging van de Minister van 

Binnenlandse Zaken.” Uit het administratief dossier blijkt niet dat de verzoekende partij een bijzondere 

machtiging, zoals in het ministerieel besluit vermeld staat, verkregen heeft. Uit de gegevens van het 

administratief dossier blijkt verder, wat tevens niet wordt ontkracht door de verzoekende partij, dat het 

ministerieel besluit tot terugwijzing van 12 maart 2008 niet werd aangevochten en dienvolgens definitief 

is, zodat het principieel uitvoerbaar is. Dit ministerieel besluit tot terugwijziging is bijgevolg definitief 

geworden. Een vernietiging van de bestreden beslissing doet bijgevolg geen afbreuk aan de verplichting 

die op de verzoekende partij rust om het grondgebied te verlaten. De gevorderde vernietiging kan 

bijgevolg geen nuttig effect sorteren zodat verzoeker niet getuigt van het rechtens vereiste belang (RvS 

2 oktober 2003, nr. 123 774; RvS 11 mei 2005, nr. 144 319; RvS 19 april 2007, nr. 170 162; RvS 7 

februari 2008, nr. 2100 (c)). De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring zijn derhalve 

onontvankelijk.  

 

3.4. Het betoog waarbij de verzoekende partij de schending aanvoert van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de rechten 

van verdediging en van artikel 8 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van 

de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), doet geen afbreuk aan de 

onder het punt 3.3. gedane vaststelling. 

Ten eerste wijst de Raad erop dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, die onder meer stellen dat beslissingen met 

redenen omkleed moeten zijn, tot doel hebben de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de 

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren 
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met de middelen die het recht hem verschaft. Ze verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een 

“afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft duidelijk 

het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd genomen. In de motivering van de 

bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 7, alinea 1, 2° van 

de Vreemdelingenwet en naar het feit dat de verzoekende partij langer in het Rijk verblijft dan de 

overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn, of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat zij deze termijn 

niet overschreden heeft. De Raad wijst er tevens op dat de verzoekende partij dit motief van de 

bestreden beslissing niet betwist.  

 

Voorts wijst de Raad erop dat de rechten van verdediging in administratiefrechtelijke zaken enkel van 

toepassing zijn op tuchtzaken doch niet op administratieve beslissingen die worden genomen in het 

raam van de Vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 124 957).  

 

In de mate dat de verzoekende partij de schending van de hooplicht aanvoert of het recht om haar 

standpunt naar voor te brengen, merkt de Raad op dat de hoorplicht niet van toepassing is op 

administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van de Vreemdelingenwet (RvS 26 maart 

2003, nr. 117 575).  

 

Met betrekking tot artikel 8 EVRM stelt de Raad vooreerst vast dat de verzoekende partij niet aantoont 

dat zij een gezinsleven onderhoudt in België. De verzoekende partij verwijst naar haar integratie en 

langdurig verblijf in België, met name acht jaar, gedurende dewelke zij een hechte band heeft ontwikkeld 

met België en door haar activiteiten in België haar familie in het land van herkomst kan onderhouden. Er 

wordt evenwel niet aangetoond dat de door de verzoekende partij opgebouwde contacten in België een 

dergelijke intensiteit hebben dat een verbreking van deze contacten als een schending van artikel 8 van 

het EVRM zou moeten beschouwd worden. Bovendien moet worden opgemerkt dat de Raad van State 

reeds meermaals heeft geoordeeld dat gewone sociale relaties niet worden beschermd door artikel 8 

van het EVRM (RvS 15 februari 2005, nr. 140 615; RvS 14 november 2005, nr. 151 290). Bovendien 

kan artikel 8 van het EVRM niet worden uitgelegd als zou er in hoofde van de overheid een algemene 

verplichting bestaan om een vreemdeling op haar grondgebied te gedogen. 

 

Het beroep is onontvankelijk. 

 

4. 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: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig november tweeduizend en tien 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


