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 nr. 62 176 van 26 mei 2011 

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 en X, die verklaren van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 

10 maart 2011 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

van 10 februari 2011 houdende 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat M. SAMPERMANS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Beslissing 1: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN – MODEL B 

 

In uitvoering van de beslissing van -de Minister van (1) 

    -de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en  

     asielbeleid (2) 

 

wordt aan: 
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Naam: S.   + kinderen: S. A. S. ° X K. 

Voornamen: U.                                                            S.A.° X Hasselt 

Geboortedatum en –plaats : X – K. 

 

Nationaliteit   : Pakistan 

 

Het bevel gegeven om uiterlijk op … 11 maart 2011 … 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 (
3
), tenzij zij beschikt over de 

documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (
4
). 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Betrokkenen verblijven in Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten (art. 7, 

al. 1, 1 ° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van geldig paspoort en/of geldig visum. 

 

Indien het bevel niet opgevolgd wordt, loopt zij gevaar, onverminderd rechtsvervolging overeenkomstig 

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.  

 

Deze beslissing is overeenkomstig artikel 39/2, § 2, van de wet van 15 december 1980 vatbaar voor een 

beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat ingediend moet worden, bij 

verzoekschrift, binnen de dertig dagen na de kennisgeving van deze beslissing.  

 

Een vordering tot schorsing kan ingediend worden overeenkomstig artikel 39/82 van de wet van 15 

december 1980. Behoudens in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in een en 

dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld.  

 

Onverminderd andere wettelijke en reglementaire modaliteiten, worden het hierboven bedoelde beroep 

en de hierboven bedoelde vordering ingediend door middel van een verzoekschrift, dat moet voldoen 

aan de in artikel 39/78 van de wet van 15 december 1980 en in artikel 32 van het Procedurereglement 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermelde vereisten. Zij worden ingediend bij de Raad bij ter post 

aangetekend schrijven, onder voorbehoud van de afwijkingen voorzien bij artikel 3, § 1, tweede en 

vierde lid, van het PR RvV, aan de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

Gaucheretstraat 92-94, te 1030 Brussel.  

 

Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980, schorst het 

indienen van een beroep tot nietigverklaring en van een vordering tot schorsing de tenuitvoerlegging van 

onderhavige maatregel niet.  

 

Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs.”  

 

Beslissing 2 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN – MODEL B 

 

In uitvoering van de beslissing van -de Minister van (
1
) 

    -de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en  

     asielbeleid (
2
) 

 

wordt aan: 

Naam   : S. 

 

Voornamen   : S. 

 

Geboortedatum en –plaats : X – K. 

 

Nationaliteit   : Pakistan 
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Het bevel gegeven om uiterlijk op … 11 maart 2011 … 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 (
3
), tenzij zij beschikt over de 

documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (
4
). 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Betrokkenen verblijven in Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten (art. 7, 

al. 1, 1 ° van de Wet van 15 december 1980). Niet in het bezit van geldig paspoort en/of geldig visum. 

 

Indien het bevel niet opgevolgd wordt, loopt zij gevaar, onverminderd rechtsvervolging overeenkomstig 

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.  

 

Deze beslissing is overeenkomstig artikel 39/2, § 2, van de wet van 15 december 1980 vatbaar voor een 

beroep tot nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat ingediend moet worden, bij 

verzoekschrift, binnen de dertig dagen na de kennisgeving van deze beslissing.  

 

Een vordering tot schorsing kan ingediend worden overeenkomstig artikel 39/82 van de wet van 15 

december 1980. Behoudens in het geval van uiterst dringende noodzakelijkheid moeten in een en 

dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het beroep tot nietigverklaring worden ingesteld.  

 

Onverminderd andere wettelijke en reglementaire modaliteiten, worden het hierboven bedoelde beroep 

en de hierboven bedoelde vordering ingediend door middel van een verzoekschrift, dat moet voldoen 

aan de in artikel 39/78 van de wet van 15 december 1980 en in artikel 32 van het Procedurereglement 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vermelde vereisten. Zij worden ingediend bij de Raad bij ter post 

aangetekend schrijven, onder voorbehoud van de afwijkingen voorzien bij artikel 3, § 1, tweede en 

vierde lid, van het PR RvV, aan de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

Gaucheretstraat 92-94, te 1030 Brussel.  

 

Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980, schorst het 

indienen van een beroep tot nietigverklaring en van een vordering tot schorsing de tenuitvoerlegging van 

onderhavige maatregel niet.  

 

Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Artikel 39/56 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) bepaalt dat de beroepen 

bedoeld in artikel 39/2 voor de Raad kunnen worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of van een belang. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat het bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekers 

betekend op 27 november 2009, werd aangevochten bij de Raad, die het beroep met arrest nr. 37 356 

van 22 januari 2010 heeft verworpen. Derhalve is dit bevel definitief en uitvoerbaar. Verzoekers moeten 

hier in principe gevolg aan geven. Het is voor eventuele tenuitvoerlegging vatbaar. De thans bestreden 

beslissing van 10 februari 2011, waarbij verzoekers het bevel wordt gegeven om het grondgebied te 

verlaten, bevat hetzelfde motief als het bevel om het grondgebied te verlaten, aan verzoekers betekend 

op 27 november 2009, met name “artikel 7, eerste lid, 1°: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van 

de vereiste documenten: geen geldig nationaal paspoort voorzien van een geldig visum”. De beslissing 

van 10 februari 2011 waarbij verzoekers het bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten maakt 

een herhaald bevel uit dat niet voor schorsing of nietigverklaring vatbaar is. Het is niet gesteund op de 

weigeringsbeslissing van 1 februari 2011 waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk 

wordt verklaard. De eventuele schorsing of nietigverklaring ervan wijzigt de rechtstoestand van 

verzoekers niet en de verwerende partij zal normaliter bij schorsing of annulatie dezelfde beslissing 

nemen, omdat de illegale verblijfstoestand van verzoekers blijft bestaan. Het beroep is onontvankelijk bij 

gebrek aan het wettelijk vereiste belang. 
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3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

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 zesentwintig mei tweeduizend en elf door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


