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 nr. 70 491 van 23 november 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, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 13 juli 2011 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 28 juni 2011 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten - asielzoeker. 

 

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 25 oktober 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

9 november 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. LIPS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 75, § 2/ artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit 

van 27 april 2007, wordt aan 

 

 

 

de genaamde D. H. 

geboren te K, op (in) X 
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van nationaliteit : Kosovo 

 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

 

Reden van de beslissing : 

 

Op 21/06/2011 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van weigering van 

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. 

 

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. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In de nota werpt de verwerende partij een exceptie op van onontvankelijkheid wegens gebrek aan 

belang. Zij zet deze als volgt uiteen: 

 

“Verzoekster ontbeert naar het oordeel van de verwerende partij het vereiste belang bij het door haar 

ingediende beroep tot nietigverklaring, nu dit gericht is tegen het haar ter kennis gebrachte bevel om het 

grondgebied te verlaten — asielzoeker. 

Dit belang dient te bestaan, niet enkel op het ogenblik van de indiening van het beroep tot 

nietigverklaring, maar tot op het ogenblik van het wijzen van het arrest door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (zie R.v.St. nr. 69.601, 14.11.1997, T.B.P. 1998, 614; R.v.St. nr. 46.528, 

16.03.1994, R.A.C.E. 1994, z.pj. 

Immers, een eventuele nietigverklaring van het in casu bestreden bevel om het grondgebied te verlaten 

maakt geenszins dat verzoekster dan niet meer illegaal in het Rijk zou verblijven. 

Inderdaad zal een eventuele nietigverklaring van het in casu bestreden bevel om het grondgebied te 

verlaten geen wijzigingen met zich mee brengen t.a.v. van verzoeksters (illegale) verblijfssituatie. 

In die zin werd reeds door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geoordeeld: 

“De vernietiging van dit bevel door de Raad kan geen wijziging in de rechtstoestand van verzoeker met 

zich meebrengen. De gemachtigde van de Minister kan in geval van vernietiging van het bestreden 

bevel enkel opnieuw vaststellen dat verzoeker onregelmatig op het grondgebied verblijft en dient 

derhalve opnieuw een bevel af te geven om het grondgebied te verlaten. Verzoeker heeft bijgevolg geen 

wettig belang bij de vernietiging van hei bestreden bevel. “(R.v.V. nr. 3.497 dd. 9.11.2007). 

Het voorgaande temeer daar in onderhavige zaak een bijlage 13quinquies werd betekend aan 

verzoeker, in toepassing van art. 75 §2 van het K.B. dd. 08.10.1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, dat luidt als volgt: 

“Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus weigert 

te erkennen en de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan een vreemdeling, geeft de 

minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 52/3, 6’], van de wet, aan de betrokkene een bevel 

om het grondgebied te verlaten. Onverminderd de opschortende werking bedoeld bij artikel 39/70, van 

de wet, worden de beslissingen van de Minister of van diens gemachtigde door middel van een 

document overeenkomstig het model van bijlage 13Quinquies betekend.” 

Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten “vermag de 

gemachtigde van de Minister van Migratie en Asielbeleid niets anders dan in uitvoering van voormeld 

art. 75 §2 opnieuw, na te hebben vastgesteld dat verzoeker, nu hij niet is erkend als vluchteling, zich op 

illegale wijze op het grondgebied bevindt, bevel te verlenen om het grondgebied te verlaten. [de 

gemachtigde] beschikt in deze over een gebonden bevoegdheid. Een eventuele vernietiging van de 

bestreden beslissing kan aan verzoeker geen voordeel opleveren. Er dient daarom te worden 

vastgesteld dat verzoeker geen belang heeft bij de huidige vordering”. (R.v.V. nr. 6.050 dd. 21.01.2008) 

Bij gevolg zal dan, na eventuele nietigverklaring van het in casu bestreden bevel om het grondgebied te 

verlaten, een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten aan betrokkene, die illegaal in het Rijk 

verblijft, ter kennis moeten worden gebracht, dit niet in het minst gezien de gebonden bevoegdheid die 

de gemachtigde van de Staatssecretaris desbetreffend heeft. 

 

Een eventuele vernietiging van het in casu aangevochten bevel om het grondgebied te verlaten, kan 

aan verzoekster dan ook geen enkel nut opleveren, zodat zij geen belang heeft bij de vernietiging van 

het bevel om het grondgebied te verlaten. 
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Gelet op het bovenstaande is de verwerende partij de mening toegedaan dat het door de verzoekende 

partij ingestelde annulatieberoep niet ontvankelijk is, nu dit gericht is tegen het aan verzoekster 

betekende bevel om het grondgebied te verlaten — asielzoeker.” 

 

2.2. In het verzoekschrift voert de verzoekende partij aan dat zij getuigt van het rechtens vereiste 

belang. 

 

2.3. Artikel 52/3, § 1 van wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) luidt als volgt: 

 

“§ 1. Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus 

weigert te erkennen of de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan een vreemdeling 

en de vreemdeling onregelmatig in het Rijk verblijft, beslist de minister of zijn gemachtigde onverwijld 

dat de vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 11° of de in artikel 27, § 1, eerste lid, en § 

3, bedoelde gevallen. Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 51/2.” 

 

Artikel 7, eerste lid van dezelfde wet, luidt als volgt: 

 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, bevel geven het grondgebied vóór een bepaalde 

datum te verlaten: 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

4° wanneer hij door de Minister, op eensluitend advies van de Commissie van Advies voor 

Vreemdelingen, geacht wordt de internationale betrekkingen van België of van een Staat die partij is bij 

een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

te kunnen schaden; 

5° wanneer hij, ter fine van weigering van toegang, gesignaleerd is, overeenkomstig artikel 3, 5°; 

6° wanneer hij niet beschikt over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het 

voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een 

derde Staat, waar zijn toelating is gewaarborgd, en niet in staat is deze middelen wettelijk te verwerven; 

7° wanneer hij aangetast is door een der ziekten of gebreken opgesomd in de bijlage bij deze wet; 

8° wanneer hij, een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband uitoefent zonder 

in het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; 

9° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 

door de overheden van de overeenkomstsluitende Staten, ter verwijdering van het grondgebied van 

deze Staten, aan de Belgische overheden wordt overgedragen; 

10° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 

door de Belgische overheden aan de overheden van de overeenkomstsluitende Staten moet 

overgedragen worden; 

11° wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel 

niet werd opgeschort of ingetrokken.” 

 

2.4. Uit het voornoemde artikel 52/3, § 1 blijkt dat, indien de vreemdeling aan wie de vluchtelingenstatus 

of de subsidiaire beschermingsstatus niet werd toegekend en die onregelmatig in het Rijk verblijft, de 

minister of de gemachtigde beslist dat hij valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 11° (of de in artikel 

27, § 1, eerste lid en § 3) van de vreemdelingenwet bedoelde gevallen. Gelet op de bewoordingen van 

deze bepaling beschikt de minister of zijn gemachtigde bij het nemen van deze beslissing niet over 

enige appreciatiemogelijkheid indien hij vaststelt dat aan beide navolgende bepalingen is voldaan: de 

vreemdeling werd de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd én hij verblijft 

onregelmatig in het Rijk. De minister of zijn gemachtigde moet bijgevolg eerst nagaan of aan deze twee 

voorwaarden is voldaan. Is dit het geval, dan moet de minister of zijn gemachtigde vervolgens beslissen 

dat de vreemdeling valt onder de in artikel 7 of artikel 27 van de vreemdelingenwet bedoelde gevallen. 

Hij beschikt ter zake niet over enige appreciatiemogelijkheid. 
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2.5. De omstandigheid dat de betrokken vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 11° van 

de vreemdelingenwet bedoelde gevallen die het afleveren verantwoorden van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, laat niet toe te besluiten dat de verwerende partij op grond van deze bepaling, 

gebonden is tot het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten (cf. RvS 26 augustus 2010, 

nr. 206.948; RvS 28 juni 2011, nr. 214.221). De minister of diens gemachtigde moet immers, na de 

vaststelling te hebben gedaan vervat in het genoemde artikel 52/3 en vooraleer hij het bevel geeft het 

grondgebied te verlaten, de bewoordingen van artikel 7 van de vreemdelingenwet in ogenschouw 

nemen. Wat dit betreft, blijkt uit het gebruik van het woord “kan” dat, wanneer een vreemdeling valt 

onder de in artikel 7, eerste lid, van de vreemdelingewet bedoelde gevallen en aldus niet gemachtigd 

noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk om er zich te vestigen, de 

minister of diens gemachtigde niet gehouden is het bevel te geven het grondgebied voor een bepaalde 

datum te verlaten. Hij beschikt daardoor ter zake over een appreciatiebevoegdheid. 

 

2.6. Uit de samenlezing van beide voornoemde bepalingen, volgt dat een onderscheid moet worden 

gemaakt tussen enerzijds het voorschrift om, indien beide in het voornoemde artikel 52/3 bepaalde 

voorwaarden zijn vervuld, op basis van artikel 52/3 van de vreemdelingenwet, bindend te beslissen dat 

de vreemdeling valt onder de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, 1° tot 11° van de 

vreemdelingenwet en anderzijds de toepassing zelf van de in artikel 7 van de vreemdelingenwet 

bepaalde bevoegdheid tot het geven van een bevel het grondgebied voor een bepaalde datum te 

verlaten. Zoals hiervoor werd vastgesteld, heeft de minister of zijn gemachtigde bij het uitoefenen van 

deze bevoegdheid, geen gebonden bevoegdheid. De minister of zijn gemachtigde kan aldus overwegen 

om aan de vreemdeling die valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 11°, bedoelde gevallen al dan niet 

een bevel om het grondgebied te verlaten, af te geven. 

 

2.7. De verwijzing van de verwerende partij naar artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: het koninklijk besluit van 8 oktober 1981), doet hieraan geen afbreuk aangezien 

dit artikel verwijst naar artikel 52/3, § 1 van de vreemdelingenwet. Zoals hiervoor gesteld, beschikt de 

minister of zijn gemachtigde bij het toepassen van artikel 52/3, § 1 van de vreemdelingenwet over geen 

enkele appreciatiebevoegdheid om, zodra aan beide daarin vermelde voorwaarden is voldaan, te 

besluiten dat de betrokken vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 11° bedoelde 

gevallen. Doch deze laatste bepaling houdt niet de verplichting in een bevel om het grondgebied te 

verlaten te geven. Artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 kan als lagere norm geen 

gebonden karakter geven aan de in artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet vastgelegde 

bevoegdheid om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven (RvS 26 augustus 2010, nr. 

206.948; RvS 28 juni 2011, nr. 214.221). 

 

2.8. De exceptie van onontvankelijkheid wegens gebrek aan belang omdat de verwerende partij bij het 

geven van de bestreden beslissingen beschikt over een gebonden bevoegdheid, wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van de wet, in het bijzonder van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie van 7 december 2000 inwerking getreden op 1 december 2009 juncto artikel 13 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 

november 1950; schending van het beginsel van behoorlijk bestuur: patere legem quam fecisti. 

Verzoekende partij diende een asielaanvraag in waarna het Commissariaat Generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen op 7 april 2011 de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus weigerde en waarna uw Raad in haar arrest nr. 63.535 van 21 juni 2011 deze 

beslissing bevestigde. Tegen voormeld arrest wordt cassatieberoep aangetekend waardoor deze laatste 

beslissing niet definitief is. In elk geval is de beroepstermijn om cassatieberoep in te dienen niet 

verstreken en miskent verwerende partij met de uitvaardiging van de bestreden beslissing aan 

verzoekende partij haar recht op effectief beroep in de zin van artikel 47 van het voormelde Handvest 

van 7 december 2000 juncto artikel 13 van het voormelde Europees Verdrag van 4 november 1950.  

 

Schending van voormelde artikelen. De bestreden beslissing schendt de eigen imperatieve beleidslijn 

die de besturen werd opgelegd omtrent de verwijdering van een onderdaan van een derde land zoals 

geformuleerd in de omzendbrief van 10 juni 2011 (gepubliceerd 16 juni 2011). In deze beleidslijn krijgt 

de onderdaan van een derde land (in casu verzoekende partij) dertig dagen tijd om het land te verlaten. 
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De bestreden beslissing geeft verzoekende partij slechts zeven dagen. Schending van het principe 

patere legem quam fecisti.” 

 

3.2. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat verzoekster betoogt een cassatieberoep te hebben 

ingediend, doch blijft zij uiterst vaag en geeft geen enkele verduidelijking, bijvoorbeeld de datum van 

indienen van het beroep of het dossiernummer. Zij voegt ter staving van dit betoog ook geen enkel stuk 

toe aan haar verzoekschrift tot nietigverklaring. Terwijl ook het administratief dossier geen stuk bevat 

waaruit zou blijken dat verzoekster cassatieberoep heeft ingediend tegen het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Verzoekster haar betoog dat volledig ongestaafd blijft, kan dan ook niet 

worden aangenomen. Bovendien heeft een cassatieberoep tegen een arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen geen opschortende werking. De gemachtigde dient niet af te wachten of de 

vreemdeling al dan niet een cassatieberoep indient tegen een arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen alvorens een bevel om het grondgebied te verlaten, op grond van artikel 75, 

§ 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, kan worden genomen. 

 

Aangezien het arrest nr. 63 535 van 21 juni 2011 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nog 

steeds geldig aanwezig was in het rechtsverkeer, vermocht de gemachtigde wel degelijk te beslissen 

dat aan verzoekster bevel diende te worden gegeven om het grondgebied te verlaten - asielzoeker. 

Geenszins diende de termijn om cassatieberoep in te dienen te worden afgewacht. 

 

Daarenboven is het principe “patere legem quam ipsi fecisti” slechts een rechtsspreuk en geen 

algemeen rechtsbeginsel terwijl het Hof van Cassatie beslist heeft dat de miskenning van een 

rechtsspreuk alleen dan aanleiding geeft tot cassatie als daardoor een wets- of verordeningsbepaling 

wordt geschonden (Cass. 25 februari 1991, Arr. Cass. 1990-91, 690; Bull. 1991, 614). Naar analogie 

met deze rechtspraak zou derhalve een wetsbepaling moeten geschonden zijn door de bestreden 

beslissing opdat de Raad tot nietigverklaring zou kunnen besluiten. 

 

In de omzendbrief van 10 juni 2011, die ook gepubliceerd is op de website van de Dienst 

Vreemdelingenzaken, wordt geenszins vermeld dat elke vreemdeling 30 dagen krijgt om het 

grondgebied te verlaten indien hem een bevel om het grondgebied te verlaten-asielzoeker wordt 

gegeven. Verzoekers beschouwingen missen feitelijke grondslag. Terwijl deze omzendbrief betrekking 

heeft op de opdrachten van de burgemeester die ook instaat voor de betekening van het bevel om het 

grondgebied te verlaten en hierbij de vreemdeling inlichtingen moet verschaffen, zo onder meer 

aangaande de vrijwillige terugkeer en voorbereidingen van terugkeer. In casu is aan verzoekster 

evenwel een bijlage 13quinquies betekend, via de aangetekende post en niet door tussenkomst van de 

burgemeester. Verzoekers verwijzing naar deze omzendbrief is dan ook niet dienend.  

 

De eerste alinea van artikel 47 van het Handvest bepaalt dat eenieder wiens door het recht van de Unie 

gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, recht heeft op een doeltreffende voorziening in 

rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden. Deze bepaling stemt inhoudelijk 

overeen met artikel 13 van het EVRM dat een daadwerkelijk rechtsmiddel vereist dat beschikbaar is 

zowel in rechte als in feite. Verzoekster toont op geen enkele manier aan dat haar recht op een 

daadwerkelijk rechtsmiddel zou geschonden zijn.  

 

Er dient te worden vastgesteld dat de gemachtigde van de federale staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid niet op kennelijk onredelijke wijze heeft besloten dat aan verzoekster bevel diende te worden 

gegeven om het grondgebied te verlaten. De gemachtigde handelde bij het nemen van het bevel om het 

grondgebied te verlaten na grondig onderzoek van de elementen die verzoeksters concrete situatie 

daadwerkelijk kenmerken. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig november tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


