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 nr. 72 095 van 19 december 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, thans de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke 

Integratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, van Russische nationaliteit, op 14 oktober 2011 heeft ingediend om de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

12 september 2011 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asiel-zoeker (bijlage 

13quinquies). 

 

Gezien titel Ibis, 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 21 november 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 

december 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DIMONEKENE-VANNESTE, die loco advocaat C. 

KAYEMBE-MBAYI verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die loco 

advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker is van Russische nationaliteit, geboren te Leningrad (Rusland) op X 

 

Op 26 juli 2010 hebben de Nederlandse autoriteiten aan België gevraagd om verzoeker over te nemen. 

De Belgische autoriteiten hebben op 29 juli 2010 toegestemd om verzoeker over te nemen van Neder-

land, doch hebben in toepassing van de Europese Richtlijn 2001/40/EG de Nederlandse autoriteiten 

verzocht om verzoeker rechtstreeks te repatriëren naar Rusland. 

 

Verzoeker werd op 6 augustus 2010 overgebracht van Nederland naar België. 
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De gemachtigde van de federale staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft op 6 augustus 2010 

een beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot 

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

 

Verzoeker is gerepatrieerd naar Rusland op 13 augustus 2010. 

 

Op 2 februari 2011 heeft verzoeker een asielaanvraag ingediend, waarbij hij verklaarde het Rijk te zijn 

binnengekomen op 19 januari 2011. 

 

De adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen besliste op 23 mei 2011 om 

verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus te weigeren. Tegen deze 

beslissing tekende verzoeker beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest nr.   

66 071 van 1 september 2011 werd dit beroep verworpen. 

 

Op 12 september 2011 wordt aan verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13quinquies). Dit is de beslissing die aan het verzoekschrift toegevoegd werd en als volgt luidt: 

 

“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 persoon die verklaart te heten Z. V. (…) 

en van nationaliteit te zijn : Rusland ( Federatie van ) 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op d .09.2011 werd uw beroep door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verworpen (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. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij merkt op in haar nota dat verzoekers beroep gericht is tegen een “beslissing van 

weigering van erkenning van de hoedanigheid van vluchteling van 12/09/2011.” 

 

Vooreerst merkt de Raad op dat de omvang van een annulatieberoep in de eerste plaats moet worden 

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

januari 2004, nr. 127.436).  

 

In haar verzoekschrift op pagina 1 stelt de verzoekende partij dat ze een beroep aantekent tegen “de 

beslissing van weigering van erkenning van de hoedanigheid van vluchteling van 12/09/2011.” en op 

pagina 3: “Dat op 23/05/2011 het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen een 

beslissing genomen heeft van weigering van de hoedanigheid van vluchteling en van het statuut van 

subsidiaire bescherming; Dat het de omstreden akte betreft;”. 

 

Op de laatste pagina van het verzoekschrift stelt de verzoekende partij:  

 

“OM DEZE REDENEN, 

Vraagt verzoeker u, Dames en Heren Voorzitters de betwiste beslissing te hervormen; 

En dat het bijgevolg passend is de beslissing van de Commissaris Generaal voor Vluchtelingen en 

Staatlozen te willen hervormen door hem de hoedanigheid van vluchteling toe te kennen.” 

 

In tegenstrijd met deze bewoordingen voegt de verzoekende partij als bestreden beslissing een bevel 

om het grondgebied te verlaten genomen op 12 september 2011 onder de vorm van een bijlage 

13quinquies toe als zijnde de “omstreden beslissing” en citeert zij op pagina 4 van het verzoekschrift 

een gedeelte uit deze bijlage 13quinquies als volgt:  

“op 01.09.2011 werd uw beroep door de raad voor Vreemdelingenbetwistingen verworpen. 
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Betrokkene bevindt in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

Betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijft, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen: hij verblijft in het Rijk Zonder houder te zijn van bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het grondgebied te verlaten binnen 7 (zeven) dagen.” 

 

Uit het verzoekschrift blijkt niet dat verzoeker een nietigverklaring beoogt nu het kopje van het verzoek-

schrift enkel gewag maakt van een “Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen” en in het 

beschikkend gedeelte enkel wordt gevraagd de bestreden beslissing te “hervormen”. 

 

Daargelaten de vaststelling dat een nauwkeurige omschrijving van het voorwerp van het annulatie-

beroep ontbreekt, nochtans noodzakelijk voor de zekerheid bij de rechtsbedeling (RvS 12 januari 2004, 

nr. 127.032), treedt de Raad overeenkomstig de bepalingen van artikel 39/2, § 2 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen op als annulatierechter wanneer hij gevat wordt om uitspraak te doen over een 

bijlage 13quinquies. De verzoekende partij vordert in haar verzoekschrift niet de vernietiging van de 

bestreden beslissing. De Raad beschikt in casu bijgevolg niet over de rechtsmacht om de bestreden 

beslissing te hervormen of om haar de hoedanigheid van vluchteling toe te kennen.  

 

Ter terechtzitting hierop gewezen, antwoordt verzoeker zich te gedragen naar de wijsheid van de 

rechtbank. 

 

Het voorwerp van het beroep moet in het inleidend verzoekschrift worden aangegeven (RvS 13 januari 

2000, nr. 84.675) en kan in principe later in het geding niet meer gewijzigd worden (RvS 11 juni 2004, 

nr. 132.293; RvS 13 juli 2005, nr. 147.648). Een latere wijziging ervan zou strijdig zijn met de rechten 

van verdediging van verweerder (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, 56-57). 

 

Omdat de omkadering van het rechtsgeschil vanaf het begin duidelijk moet zijn afgebakend, op straffe 

van miskenning van de rechten van verdediging van verweerder, kan niet worden aanvaard dat een 

beroep dat onontvankelijk is ratione materiae of dat niet tot de rechtsmacht van de Raad behoort, toch 

ontvankelijk wordt verklaard na herformulering van het voorwerp van de vordering (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, 63). 

 

Het beroep 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 negentien december tweeduizend en elf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 


