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nr. 87 690 van 17 september 2012 

in de zaak RvV X / IV 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 
 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 16 

september 2012 hebben ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing te 

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 11 september 2012 tot afgifte van bevelen om 

het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering (“bijlagen 13 

septies”). 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 september 2012 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 17 

september 2012 om 14 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN DER HASSELT, die loco advocaat Y. CHALLOUK 

verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat S. DE VRIEZE, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers dienden op 10 november 2009 een asielaanvraag in. 

Op 8 oktober 2010 diende eerste verzoeker een regularisatieaanvraag in op basis van artikel 9ter 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). 
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Bij arrest van 17 maart 2011 van de Raad werd het asiel geweigerd. 

 

Op 6 oktober 2011 werd de regularisatieaanvraag van 8 oktober 2010 afgewezen; het beroep bij de 

Raad werd op 30 mei 2012 verworpen. 

 

Op 12 januari 2012 werd lastens verzoekers de beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (“bijlage 13 quinquies”) dat hem op 17 januari 2012 bij aangetekend schrijven 

werd betekend. 

 

Verzoeker diende op 13 augustus 2012 een nieuwe medische regularisatie in op basis van artikel 9ter 

van de vreemdelingenwet. 

 

Op 11 september 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding lastens verzoekers de beslissing tot afgifte van 

bevelen om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering 

(bijlagen 13quinquies). Deze beslissingen werden hen op dezelfde dag ter kennis gebracht en vormen 

de bestreden beslissingen. 

 

2. Voorafgaandelijk 

 

In zoverre verzoekende partijen  zich middels hun verzoekschrift zouden richten tegen de beslissingen 

tot het vasthouden in een welbepaalde plaats, wijst de Raad er op dat overeenkomstig artikel 71, eerste 

lid van de vreemdelingenwet dergelijke beslissingen enkel aanvechtbaar zijn bij de raadkamer van de 

correctionele rechtbank van de verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar de vreemdeling werd 

aangetroffen.  

De Raad is zonder rechtsmacht om kennis te nemen van een verzoek tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van dergelijke beslissingen. 

 

3.Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder op dat verzoekende partijen geen belang hebben bij de ingestelde vordering tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid gezien aan verzoekende partijen voorheen reeds eerder bevelen 

om het grondgebied te verlaten werden betekend.  

 

Hij betoogt dat de vordering om die reden onontvankelijk is 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, van de vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet, voor de Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of een belang.  

Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de voornoemde bepaling in de 

vreemdelingenwet werd ingevoerd (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting 

van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 118) blijkt dat 

voor de interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van 

State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van 

State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). 

Het belang betreft een ontvankelijkheidsvoorwaarde waaraan ook dient voldaan te worden bij een 

vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging (cf. W. WEYMEERSCH, “Het moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel.” in G. DEBERSAQUES, M. VAN DAMME, S. DE CLERCQ en G. LAENEN (eds.), Rechtsbescherming 

door de Raad van State 15 jaar procedurele vernieuwing, Brugge, die Keure, 2004, 161). 

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

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

beslissing moet verzoekende partij bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Ter terechtzitting wordt niet betwist dat aan verzoekende partijen op 17 januari 2012 reeds bevelen om 

het grondgebied te verlaten ter kennis werden gebracht.  

Er blijkt bijgevolg niet dat de eventuele schorsing van de tenuitvoerlegging van de in het kader van de 

huidige vordering bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten, verzoekende partijen tot voordeel 

kan strekken.  

Verweerder kan immers hoe dan ook – zelfs bij een schorsing van de tenuitvoerlegging van de in 

voorliggende zaak bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten – de op 17 januari 2012 aan 

verzoekende partijen betekende bevelen om het grondgebied te verlaten uitvoeren.  



 

RvV X - Pagina 3 van 4 

 

De motieven van de bestreden beslissingen luiden onder meer als volgt:  

 

“Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum.  

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder  bevel om het grondgebied te verlaten dat hem 

[haar] op 17.01.2012 werd betekend.” 

 

Verzoekende partijen weerleggen dit op geen enkele wijze, noch in hun verzoekschrift noch ter terecht-

zitting. 

 

Verzoekende partijen voeren aan dat eerste verzoeker op 13 augustus 2012 een aanvraag op basis van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft ingediend en dat ze nu wachten op een beslissing over de 

ontvankelijkheid van deze aanvraag. 

 

Ze laten gelden dat eerste verzoeker zich in dezelfde situatie bevindt als alle andere personen die thans 

wachten op het resultaat van een verzoek tot regularisatie maar dat hij het risico loopt te worden 

gerepatrieerd naar zijn land van herkomst. 

 

Het loutere feit van het indienen van een regularisatieaanvraag, heeft niet automatisch tot gevolg dat 

verzoekende partijen legaal op het grondgebied verblijven en dat het voorheen betekende bevel om het 

grondgebied te verlaten niet uitvoerbaar zou zijn (RvS 6 april 2000, nr. 86.715; RvS 22 juli 2002, nr. 

109.500; RvS 6 februari 2004, nr. 127.903; RvS 3 juni 2004, nr. 132.035; RvS 3 juni 2004, nr. 132.036; 

RvS 7 januari 2005, nr. 138.946; RvS 20 november 2006, nr. 164.950; RvS 17 november 2010, nr. 6223 

(c)). Verzoekende partijen tonen bijgevolg niet aan dat zij een belang hebben bij de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de bestreden beslissing (cf. RvS 22 maart 2006, nr. 

156.746; RvS 4 augustus2006, nr. 161.703).  

 

De opmerking dat verzoekende partij (zie het verzoekschrift, p. 6) “in dezelfde verblijfstoestand zit als 

ALLE nog niet geregulariseerden” is een nietszeggende bewering. 

 

De opmerking dat verzoekende partijen van het grondgebied verwijderd kunnen worden zonder maar de 

eerlijke kans te hebben gehad het resultaat van het regularisatieverzoek te kennen, is het logische 

gevolg van het feit (zie hoger) dat het indienen van een regularisatieaanvraag niet automatisch tot 

gevolg heeft dat verzoekende partijen legaal op het grondgebied verblijven en dat de hen voorheen 

betekende bevelen om het grondgebied te verlaten niet uitvoerbaar zouden zijn. 

 

Er dient te worden besloten dat de opgeworpen exceptie gegrond is. 

 

Het beroep is onontvankelijk. 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 
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De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien september tweeduizend en twaalf 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN,                               griffier. 

 

 

 

De griffier,                                                                                               De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN                                                                                              M. BONTE 

 


