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 nr. 96 143 van 30 januari 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 8 oktober 2012 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 11 september 2012 tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13quinquies). 

 

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 18 december 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 januari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. SEYS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker, die verklaart op 21 juni 2009 het Rijk te zijn binnengekomen, dient op 22 juli 2009 een 

asielaanvraag in.  

 

1.2. Op 16 september 2009 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, in 

antwoord op het ingediende asielverzoek, de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en 

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker stelt tegen deze beslissing een beroep in 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.3. Bij arrest met nummer 38 436 van 9 februari 2010 weigert ook de Raad aan verzoeker de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 
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1.4. Bij aangetekend schrijven van 3 maart 2010 dient verzoeker een aanvraag in om, in toepassing van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, te worden gemachtigd tot een verblijf in het Rijk.  

 

1.5. Op 29 september 2010 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid deze aanvraag onontvankelijk en neemt hij een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Verzoeker stelt tegen deze beslissingen een vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging en een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad. 

 

1.6. Bij arrest met nummer 54 363 van 14 januari 2011 vernietigt de Raad de op 29 september 2010 

genomen beslissingen. 

 

1.7. Op 22 maart 2011 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

de aanvraag opnieuw onontvankelijk en neemt hij een nieuwe beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Verzoeker stelt tegen deze beslissingen een vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging en een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad. 

 

1.8. Bij arrest met nummer 80 582 van 2 mei 2012 vernietigt de Raad de op 22 maart 2011 genomen 

beslissingen. 

 

1.9. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 6 augustus 2012 de beslissing waarbij de ingediende aanvraag om 

machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard.  

 

1.10. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 11 september 2012 de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Deze beslissing is gemotiveerd 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 

 

[…] 

 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 09/02/2010 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. 

 

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoeker. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 
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Verweerder werpt in een exceptie van niet-ontvankelijkheid van het beroep op dat hij bij de toepassing 

van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet over een gebonden bevoegdheid beschikt en dat 

een eventuele nietigverklaring van de bestreden beslissing verzoeker dan ook geen nut oplevert omdat 

hij in voorkomend geval niet anders vermag dan opnieuw op dezelfde grond een bevel om het 

grondgebied te verlaten af te geven. 

 

De Raad stelt evenwel vast dat verzoeker betwist dat hij onder de toepassing valt van artikel 7, eerste 

lid, 1° van de Vreemdelingenwet. Hij stelt dat er geenszins sprake was van onregelmatig of illegaal 

verblijf. Een onderzoek van het enig middel van verzoeker dringt zich bijgevolg op. Aldus kan de 

opgeworpen exceptie niet worden aangenomen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 7, eerste lid, 1°; 39/70 en 

52/3 van de Vreemdelingenwet, van het rechtszekerheidsbeginsel, van het vertrouwensbeginsel en van 

het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij licht het middel als volgt toe: 

 

“[…] Artikel 75 § 2 van het desbetreffende KB verwijst naar artikel 52/3 § 1 Vw. 

 

Deze stelt als volgt: […] 

 

In tegenstelling tot hetgeen vermeld in artikel 75 § 2 van het KB vereist artikel 52/3 § 1 Vw. bijgevolg 

tevens een onregelmatig/illegaal verblijf door de vreemdeling op het grondgebied, vooraleer de minister 

(of zijn gemachtigde) kan beslissen dat de vreemdeling valt onder artikel 7, eerste lid, 1° Vw. 

 

Daar het KB werd opgesteld ter uitvoering van de wet, heeft de wet (als hogere rechtsnorm) bijgevolg 

voorrang op het KB en de bepalingen in artikel 52/3 §1 Vw. bijgevolg op die van artikel 75 § 2 van het 

KB. 

 

In casu is er echter helemaal geen sprake van een onregelmatig/illegaal verblijf op het grondgebied door 

verzoeker. Een chronologische weergave van de feiten kan dit verduidelijken: 

 

- De beslissing tot onontvankelijkheid van het verzoek tot medische regularisatie dateert van 

06/08/2012. Deze beslissing werd echter slechts ter kennis gebracht aan verzoeker op 23/08/2012. 

 

- Het beroep tegen deze beslissing van de gemachtigde van de Minister van Migratie- en asielbeleid 

werd door de raadsman van verzoeker aangetekend verzonden aan uw zetel d.d. 21/09/2012, m.n. 

binnen de schorsende beroepstermijn van 30 dagen. 

 

Conform hetgeen bepaald in de omzendbrief van DV2 d.d. 21.06.2007 dient men bijgevolg een bijlage 

35 af te leveren, gezien het ingestelde (schorsend) beroep tegen de negatieve beslissing. 

 

Concreet betekent dit dat op het ogenblik van het betekenen van de bijlage 13quinquies, verzoeker 

helemaal geen onregelmatig of illegaal verblijf op het grondgebied had en dit tot op heden ook niet 

heeft. Integendeel, op het ogenblik van het afleveren van het bestreden bevel/bijlage 13quinquies 

verbleef verzoeker regelmatig op het grondgebied. 

 

Het bestreden bevel/ de bestreden bijlage 13quinquies schendt bijgevolg artikel 52/3, § 1 Vw. door te 

stellen dat verzoeker valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° bedoelde gevallen terwijl er geen 

onregelmatig verblijf van verzoeker was op het ogenblik van de beslissing. Bovendien rust er op de 

overheid een plicht tot het zorgvuldig handelen, wat in casu niet het geval was. 

 

Verzoeker ging er dan ook logischerwijze vanuit dat DVZ geen bevel om het grondgebied te verlaten 

zou afleveren zolang er geen definitieve beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is in 

zijn beroepsprocedure tegen de negatieve beslissing inzake zijn medische regularisatie, zoals dit in het 

verleden ook steeds het gebruik is geweest. Bovendien wordt deze verwachting van verzoeker ook 

bevestigd door de omzendbrief van DVZ d.d. 21/06/2007 betreffende de wijzigingen in de 

reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de 
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wet van 15 september 2006. Hieruit blijkt duidelijk dat, Indien er een beroep werd ingesteld tegen de 

negatieve beslissing, er door de stadsdiensten een bijlage 35 dient afgeleverd te worden (stuk 3): 

 

“indien de betrokkene beroep zou aantekenen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, kan de 

Dienst Vreemdelingenzaken ook de instructie geven om een bijlage 35 af te leveren” 

 

Gezien het beroep ingediend door verzoeker immers een beroep in volle rechtsmacht betreft (zoals 

beschreven in artikel 111 van het KB van 8 oktober 1981) beschikt de RVV over de mogelijkheid om de 

beslissing te hervormen (of het dossier voor verder onderzoek terug te sturen). 

 

Door het uiteindelijk, foutief en vroegtijdig, afleveren van dit bevel schendt men bovendien ook het 

rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel. De redelijk te verwachten gevolgen van de handeling 

zoals gesteld door de overheid werden immers niet nageleefd. 

 

Een dergelijk bevel om het grondgebied te verlaten, in se een beslissing tot verwijdering houdt eigenlijk 

een vaststelling in van het illegaal verblijf van de vreemdeling op het grondgebied (cfr. art. 1, 6° Vw.) en 

legt bijgevolg een terugkeerverplichting op aan iemand die nog legaal kan verblijven op het grondgebied 

wat tevens een schending inhoudt van artikel 39/70 Vw. 

 

Ten slotte dient verzoeker er op te wijzen dat zelfs al komt vast te staan dat verzoeker alsnog zou vallen 

onder de in artikel 7, eerste lid, 1° bedoelde gevallen de minister of zijn gemachtigde dan nog beschikt 

over een discretionaire bevoegdheid om al dan niet een bevel om het grondgebied te verlaten af te 

geven, zij is bijgevolg niet gedwongen om deze af te leveren : […]” 

 

4.2.1. Er dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing is genomen in uitvoering van 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 Vreemdelingenbesluit) en van 

artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 75, § 2 van het Vreemdelingenbesluit 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, § 1, 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. 

(…)” 

 

Artikel 52/3, § 1 van de Vreemdelingenwet, zoals gewijzigd door de wet van 19 januari 2012 tot wijziging 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen (BS 17 februari 2012 (ed. 2)), wet in werking getreden op 27 

februari 2012, en waarnaar voornoemd artikel 75, § 2 verwijst, luidt als volgt: 

 

“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 12° 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. Indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep van de 

vreemdeling tegen een beslissing genomen door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen verwerpt in overeenstemming met artikel 39/2, § 1, 1°, en de vreemdeling verblijft 

onregelmatig in het Rijk, beslist de minister of zijn gemachtigde onverwijld dat de vreemdeling valt onder 

de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°, of de in artikel 27, § 1, eerste lid, en § 3, bedoelde gevallen. Deze 

beslissing wordt onverwijld ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig artikel 51/2.” 

 

Artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, zoals eveneens gewijzigd door voornoemde wet van 

19 januari 2012 die op 27 februari 2012 in werking is getreden, luidt als volgt: 
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“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde aan 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, een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde datum te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde datum te verlaten afgeven : 

 

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

[…]”. 

 

Uit voornoemd artikel 52/3, § 1 van de Vreemdelingenwet blijkt dat, indien aan de vreemdeling die 

onregelmatig in het Rijk verblijft, de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus niet werd 

toegekend of indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep van zulke vreemdeling tegen 

een beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwerpt 

in overeenstemming met artikel 39/2, § 1, 1° van de Vreemdelingenwet, de staatssecretaris of zijn 

gemachtigde beslist dat deze vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12° van de 

Vreemdelingenwet bedoelde gevallen. Gelet op de bewoordingen van artikel 52/3, § 1 van de 

Vreemdelingenwet beschikt de staatssecretaris of zijn gemachtigde bij het nemen van zijn beslissing 

niet over enige appreciatiemogelijkheid indien hij vaststelt dat aan beide navolgende bepalingen is 

voldaan: ten eerste, de vreemdeling werd de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus 

geweigerd of de Raad heeft het beroep van de vreemdeling tegen een beslissing genomen door de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verworpen én ten tweede, deze 

vreemdeling verblijft onregelmatig in het Rijk. De staatssecretaris of zijn gemachtigde moet bijgevolg 

eerst nagaan of aan deze twee voorwaarden is voldaan. Is dit het geval, dan moet de staatssecretaris of 

zijn gemachtigde vervolgens beslissen dat de vreemdeling valt onder de in artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet bedoelde gevallen. Hij beschikt ter zake niet over enige appreciatiemogelijkheid. 

 

Vervolgens dient te worden vastgesteld dat uit de bewoordingen van artikel 7, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet blijkt dat de staatssecretaris of zijn gemachtigde eveneens niet over enige 

appreciatiemogelijkheid beschikt wanneer de vreemdeling zich bevindt in het geval bedoeld in 1° van 

deze bepaling. Het gebruik van het woord “moet” duidt immers op een gebonden bevoegdheid van de 

staatssecretaris of zijn gemachtigde. 

 

Zodoende dient de staatssecretaris of zijn gemachtigde op grond van voornoemd artikel 52/3, § 1 van 

de Vreemdelingenwet eerst bindend te beslissen dat de vreemdeling valt onder de gevallen bedoeld in 

voornoemd artikel 7, eerste lid, 1° tot 12° van de Vreemdelingenwet en vervolgens dient hij, in het geval 

het in 1° bedoelde geval van toepassing is, verplicht een bevel om het grondgebied te verlaten af te 

geven. 

 

In casu wordt in de bestreden beslissing vastgesteld dat enerzijds de Raad verzoeker de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus heeft geweigerd en anderzijds verzoeker zich 

in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet bevindt nu hij niet in het bezit is van 

een geldig paspoort met geldig visum.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker als dusdanig voormelde vaststellingen niet betwist. Niettemin betoogt 

verzoeker dat er geenszins sprake was van een onregelmatig/illegaal verblijf. Hij verwijst hierbij naar het 

beroep dat hij op 21 september 2012 tijdig overmaakte aan de Raad tegen de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 6 augustus 2012 waarbij de door hem ingediende aanvraag om machtiging tot 

verblijf onontvankelijk wordt verklaard. Hij stelt dat hij conform hetgeen is bepaald in een omzendbrief 

van 21 juni 2007 aldus gerechtigd is op een bijlage 35 en dat hij op het ogenblik van het betekenen van 

de huidige bestreden beslissing regelmatig op het grondgebied verbleef.  

 

Dit betoog van verzoeker kan evenwel niet worden aangenomen. Zo dient allereerst te worden 

benadrukt dat de rechtmatigheid van de bestreden beslissing dient te worden beoordeeld op grond van 

de gegevens zoals deze bestonden op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing. Er blijkt 

niet dat verzoeker op dat ogenblik legaal verbleef op het Belgische grondgebied. Een loutere indiening 

van een aanvraag om in toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet te worden gemachtigd tot 

een verblijf in het Rijk geeft immers nog geen recht op (tijdelijk) verblijf. In tegenstelling tot hetgeen 

verzoeker verder lijkt te veronderstellen blijkt evenmin dat het door verzoeker op 21 september 2012 

ingestelde beroep schorsende werking heeft of dat hij in afwachting van een behandeling van dit beroep 

gerechtigd is in België te verblijven onder een bijlage 35. Verzoeker verwijst hiertoe naar een 
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omzendbrief van 21 juni 2007, doch – daargelaten de vraag naar de bindende kracht van de bepalingen 

vervat in deze omzendbrief –een dergelijke stelling vindt hierin geen steun. De Raad wijst er ook op dat 

in voormelde omzendbrief, wat de afgifte van een attest van immatriculatie betreft in het kader van een 

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, uitdrukkelijk 

wordt verwezen naar hetgeen is bepaald in artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot 

vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen. Overeenkomstig deze bepaling geeft de gemachtigde van de minister 

c.q. staatssecretaris de instructie aan de gemeente om de betrokkene in te schrijven in het 

vreemdelingenregister, en hem in het bezit te stellen van een attest van immatriculatie model A, 

behoudens de gevallen voorzien in artikel 9ter, § 3 van de Vreemdelingenwet waarin de aanvraag niet 

ontvankelijk is. In casu verklaarde verweerder op 6 augustus 2012 de ingediende aanvraag om 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. Er 

blijkt ook niet dat verweerder op enig ogenblik instructie gaf om verzoeker in het bezit te stellen van een 

attest van immatriculatie. De verwijzing door verzoeker naar een passage in voormelde omzendbrief 

over de mogelijkheid voor verweerder om een bijlage 35 af te leveren indien bij de Raad een beroep 

wordt ingesteld tegen een bevel om het grondgebied te verlaten overeenkomstig het model van de 

bijlage 13quinquies kan verder evenmin leiden tot de vaststelling dat verzoeker op het ogenblik van het 

nemen van deze beslissing wel degelijk verblijfsgerechtigd was. De Raad benadrukt verder ook dat hij 

zowel wat het beroep ingesteld tegen de niet-ontvankelijkheidsbeslissing van zijn aanvraag om 

machtiging tot verblijf als wat huidig beroep betreft, op grond van artikel 39/2, § 2 van de 

Vreemdelingenwet optreedt als annulatierechter en dat het hier geenszins beroepen betreft ingesteld 

tegen beslissingen vermeld in artikel 39/79, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet. De verwijzing 

naar artikel 111 van het Vreemdelingenbesluit en artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet is bijgevolg 

evenmin dienstig.  

 

Er dient aldus te worden besloten dat verzoeker met zijn betoog niet aannemelijk maakt dat verweerder 

ten onrechte vaststelde dat hij zich bevindt in onregelmatig verblijf en in de situatie zoals voorzien in 

artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. Er blijkt bijgevolg niet dat verweerder ten onrechte 

overging tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten in uitvoering van artikel 75, § 2 van 

het Vreemdelingenbesluit en bij uitbreiding artikel 52/3, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

 

4.2.2. Wat de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel 

en het vertrouwensbeginsel betreft, kan allereerst worden verwezen naar voorgaande bespreking van 

het middel. Hieruit volgt dat verzoeker niet aantoont dat verweerder is uitgegaan van een foutieve 

feitenvinding bij het nemen van de bestreden beslissing. Verzoeker toont verder niet aan dat verweerder 

door consciëntieus de wet toe te passen is afgeweken van een vaste gedragslijn. Een vreemdeling kan 

zich daarenboven ook niet dienstig beroepen op beginselen van behoorlijk bestuur om een uitkomst te 

verkrijgen die ingaat tegen een duidelijke wetsbepaling. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 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.  
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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 dertig januari tweeduizend dertien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 


