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 nr. 72 472 van 22 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, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 19 oktober 2011 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 22 september 2011 tot afgifte van 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 24 november 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

9 december 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BUYSSE, die loco advocaat B. VANTIEGHEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, 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 bestreden beslissing is de beslissing van 22 september 2011 genomen door de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid aangaande het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Ze luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid  

meegedeeld op 04/08/2011 wordt aan (H.O.) geboren te (Marokko), op 14/04/1983 van Marokko nationaliteit, het bevel 

gegeven om uiterlijk op 22 oktober 2011 het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van 

Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, 
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Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slovakije, Tsjechische 

Republiek en van Malta
3
 tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven

1
.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING :  

• De betrokkene verblijft in het Rijk zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkornstdocurnenten (art.7, al 1, 

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

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 39/1, eerste lid, van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) juncto de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de rechten van de verdediging 

en van de zorgvuldigheidsplicht. Hij stelt tevens dat een manifeste beoordelingsfout werd gemaakt. 

 

Ter adstruering van zijn middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

“Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt inderdaad gemotiveerd en eveneens worden de 

rechtsmiddelen opgesomd op het bevel. Doch verzoeker stelt vast dat deze rechtsmiddelen niet correct 

zijn. 

Het volgende staat vermeld op de beslissing: bijlage 13 

Overeenkomstig de artikelen 14 en 17 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 

januari 1973, is onderhavig bevel om het grondgebied te verlaten vatbaar voor een beroep tot 

nietigverklaring en voor een vordering tot schorsing hij de Raad van State. Dit (beroep) en deze 

vordering dienen te worden ingediend binnen de dertig dagen na kennisgeving van de beslissing. De 

vordering tot schorsing moet bij een afzonderlijke akte en uiterlijk samen met het verzoekschrift tot 

nietigverklaring worden ingesteld. Het beroep tot nietigverklaring en de vordering tot schorsing moeten 

worden ingediend door middel van een verzoekschrift, dat gedagtekend en ondertekend moet zijn, hetzij 

door de partij, hetzij door een advocaat en dat bij ter post aangetekend schrijven moet verzonden 

worden aan de Eerste voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het 

indienen van een beroep tot nietigverklaring en van een vordering tot schorsing, schorst de 

tenuitvoerlegging van onderhavige maatregel niet. 

Aan iedere administratieve rechtshandeling dienen draagkrachtige motieven ten grondslag te liggen.  

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. Dat dit hier niet op afdoende wijze 

is gebeurd. 

Het is duidelijk dat verwerende partij een rechtsregel schendt. De Vreemdelingenwet, die een lex 

specialis is, die aldus met voorrang dient te worden toegepast onverminderd de lex generalis. Artikel 

39/1 par. 1 Vw stelt: Er is een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, verder ‘De Raad’ genoemd. De 

raad is een administratief rechtscollege en is als enige bevoegd om kennis te nemen van de beroepen 

die worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Conform 

de lex specialis dient er tegen het bevel op het grondgebied te verlaten dd. 18 juni 2009 beroep (t)e 

worden aangetekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien dat artikel 39/1 Vw duidelijk 

stelt is als enige (bevoegd) om kennis te nemen. 

Indien verzoeker zou beroep indienen zoals vermeld op de bestreden akte, wordt haar beroep niet 

ontvankelijk verklaard. 

Conform algemene rechtsbeginselen en de wet van 29 juni 1991 betreffende de uitdrukkelijk(e) 

motivering van administratieve rechtshandeling dient elke beslissing de rechtsmiddelen aan te duiden. 

Deze zijn in casu totaal verkeerd. 

De beroepsmiddelen om tegen een bevel om het grondgebied te verlaten worden opgesomd in de 

vreemdelingenwet. De vreemdelingenwet is zoals hierboven (gesteld) een lex specialis die van 

openbare orde is. Wetten die van openbare orde zijn, zijn vatbaar voor individuele afwijkingen. Het 

behoort de Stad GENT niet toe om de beroepsmiddelen in casu te veranderen. 

Het argument dat verzoeker geen belang meer zou hebben, nu hij net voor het correcte rechtscollege 

beroep heeft aangetekend, kan niet weerhouden worden. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

heeft nu net de taak om de administratie op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Het vermelden van de 
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verkeerde beroepsmogelijkheden is een schending van een fundamentele vormvereiste die 

gesanctioneerd wordt met de vernietiging. Het stellen dat verzoeker nu geen belang meer zou hebben, 

is een fictie die niet met de werkelijkheid overeenstemt. Een dergelijke redenering volgen is een pure 

vervreemding van de werkelijkheid die door de rechtsonderhorige niet als aannemelijk wordt 

aangenomen. 

Het verkeerdelijk aanduiden van de verkeerde rechtsmiddelen maakt een fout uit in hoofde van 

verwerende partij. Een schending een wetsregel leidt tot de vernietiging van de beslissing van 18 juni 

2009.” 

 

2.2. De verwerende partij antwoordt in haar nota als volgt: 

 

“(…) In zoverre verzoeker aanvoert dat de beslissing nietig is omdat er vermeld staat dat zij vatbaar is 

voor beroep bij de Raad van State, laat de verwerende partij gelden dat een dergelijke vermelding 

uiteraard niet de nietigverklaring van de bestreden beslissing tot gevolg kan hebben. 

Vooreerst laat de verwerende partij gelden dat verzoeker, nu hij er kennelijk in geslaagd is zijn grieven 

voor de juiste instantie, met name de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, te brengen, niet aantoont 

welk belang hij meent te hebben bij het aanvoeren van een dergelijke grief, nu hij op geen enkele wijze 

in zijn rechten blijkt geschonden te zijn. 

Verder merkt de verwerende partij op dat overeenkomstig vaststaande rechtspraak van de Raad van 

state eventuele gebreken in de kennisgeving van een administratieve akte niet van aard kunnen zijn om 

aanleiding te geven tot de nietigverklaring van deze akte als dusdanig (zie o.a. R.v.St. nr. 48.781, 

24.08.1994, en R.v.St. nr. 45.694, 19.01.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.). 

Inderdaad maakt de onregelmatige kennisgeving van een beslissing niet noodzakelijk een schending 

van een substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven pleegvorm uit (cf. R.v.St. nr. 20.300, 

29.4.80, Arr. R.v.St. 1980, 596), en blijkt uit de vaste rechtspraak van de Raad van State dat eventuele 

gebreken in de kennisgeving van een administratieve akte niet van aard kunnen zijn om aanleiding te 

kunnen geven tot de nietigverklaring van deze akte als dusdanig (zie o.a. R.v.St. nr. 48.781, 24.08.1994, 

en R.v.St. nr. 45.694, 19.01.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.). 

Het zou aldus van overdreven formalisme getuigen om de beslissing van de gemachtigde van de 

federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid op de in het enig middel vermelde basis te 

vernietigen, temeer nu verzoeker niet aanvoert dat de wijze waarop de kennisgeving van de beslissing 

van de gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid, houdende het bevel 

om het grondgebied te verlaten, zou zijn gebeurd, hem heeft gehinderd in zijn mogelijkheden om de 

beslissing aan te vechten, hetgeen betrokkene ook niet redelijk kan doen, gelet op het tijdstip waarop hij 

zijn annulatieverzoekschrift neerlegde. 

In het algemeen slaagt verzoeker er in zijn enig middel in het geheel niet in aan te tonen dat de wijze 

waarop de kennisgeving van de beslissing in casu zou zijn gebeurd, hem enig nadeel zou hebben 

berokkend. 

De beschouwingen van verzoeker desbetreffend kunnen dan ook minstens om die reden niet 

weerhouden worden. 

Verzoekers enig middel kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3. De kritiek van verzoeker is niet gericht tegen de materiële motieven van de bestreden beslissing, 

doch tegen de in voetnoot vermelde beroepsmodaliteiten. Een gebrek in de kennisgeving aangaande 

deze modaliteiten –zelfs wanneer terzake inderdaad kan worden vastgesteld dat in de beslissing wordt 

verwezen naar een verkeerde beroepsinstantie- tast de wettigheid van de beslissing op zich niet aan (cf. 

RvS 21 oktober 1993, nr. 44.631; RvS 16 februari 2004, nr. 128.173).  

 

In tegenstelling tot wat verzoeker stelt, kan hij geen belang doen gelden bij de door hem aangevoerde 

grief. Hij stelde immers tijdig een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), en toont verder niet aan dat het feit dat verkeerdelijk 

werd vermeld dat een beroep kon worden ingesteld bij de Raad van State hem op enigerlei wijze 

geschaad heeft.  

 

In de mate dat verzoeker van oordeel is dat het de taak is van de Raad om de administratie op haar 

verantwoordelijkheid te wijzen, dient erop gewezen dat het belang bij het instellen van een 

annulatieberoep persoonlijk moet zijn, hetgeen inhoudt dat het niet mag opgaan in het belang dat iedere 

burger heeft bij het handhaven van de wettigheid (RvS 8 april 2011, nr. 212.579). 

De door verzoeker uiteengezette grief kan derhalve niet tot de nietigverklaring van het bestreden bevel 

om het grondgebied te verlaten leiden.  
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2.4. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat het enig middel niet kan worden aangenomen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig  december 2011 door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


