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 nr. 215 025 van 14 januari 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. HIMPE 

Hendrik van Veldekesingel 150 / 21 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 24 oktober 2017 

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 en Administratieve 

Vereenvoudiging van 9 oktober 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker (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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 oktober 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 december 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. HIMPE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

attaché E. VANMECHELEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 21 oktober 2015 dient de verzoeker, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, bij de 

Franse autoriteiten een aanvraag in voor een visum type C (kort verblijf). Op 26 oktober 2015 wordt de 

visumaanvraag goedgekeurd voor een periode van 30 dagen tussen 26 oktober 2015 en 

26 december 2015. 

 

1.2. Op 22 november 2016 biedt de verzoeker zich samen met V.D.S.V., die de Portugese nationaliteit 

bezit, aan bij de burgerlijke stand van de stad Antwerpen, district Merksem, met het oog op een 
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huwelijksaangifte. Op 19 mei 2017 neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad 

Antwerpen, district Merksem, na negatief advies van de procureur des Konings van 17 mei 2017, een 

beslissing tot weigering van de huwelijksvoltrekking. Op 8 juni 2017 dagvaarden V.D.S.V. en de 

verzoeker de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Antwerpen, district Merksem, om te 

verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Deze rechtbank vernietigt op 7 maart 

2018 de beslissing tot weigering van het huwelijk.  

 

1.3. Op 4 mei 2017 wordt aan de verzoeker een bevel gegeven om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). 

 

1.4. Op 24 juli 2017 wordt ten aanzien van de verzoeker een beslissing genomen tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

Diezelfde dag wordt hem tevens een inreisverbod opgelegd. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) verwerpt op 23 oktober 2017 het beroep, ingesteld tegen deze beslissingen (RvV 23 

oktober 2017, nr. 194 056). 

 

1.5. Op 9 oktober 2017 geeft de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris aan verzoeker een 

bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). Dit is de bestreden beslissing, 

die luidt: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 74, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

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

mevrouw die verklaart te heten, 

 

naam: O. 

voornaam : H. 

geboortedatum : 31.10.1980 

geboorteplaats: G. 

nationaliteit: Tunesië 

 

het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

(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. 

 

Bij het beoordelen of een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt 

van het non-refoulementbeginsel is DVZ niet bevoegd voor de elementen die u aanhaalt in het kader 

van uw asielaanvraag. Deze zullen door het CGVS beoordeeld worden. Voor wat betreft de elementen 

waarvoor DVZ wel verantwoordelijk is kan gesteld worden dat er geen probleem van non-refoulement is 

daar u nooit enige andere verblijfsprocedures heeft ingediend. Er werd bijgevolg geen schending van 

artikel 3 EVRM aangetoond. 

 

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. 

(…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Er wordt ter terechtzitting erop gewezen dat de verzoeker op 22 februari 2018 werd gerepatrieerd, 

zodat de vraag zich stelt naar het bestaan van het actuele belang bij het ingediende beroep. Artikel 

39/56 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) bepaalt dat de in artikel 

39/2 van die wet bedoelde beroepen voor de Raad kunnen worden gebracht “door de vreemdeling die 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

doet blijken van een belang of een benadeling”. In de memorie van toelichting bij het ontwerp, dat tot die 

bepaling heeft geleid, wordt gewezen op de analogie met artikel 19, eerste lid, van de gecoördineerde 

wetten op de Raad van State. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat voor de interpretatie van het begrip 

“belang” kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan dit begrip heeft gegeven 

(Parl. St., Kamer, 2005-06, DOC 51 2479/001, 118). 

 

Een verzoekende partij beschikt over het rechtens vereiste belang indien twee voorwaarden vervuld zijn: 

zij dient door de bestreden administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel 

en wettig nadeel te lijden en de eventueel tussen te komen nietigverklaring van die rechtshandeling 

moet haar een direct en persoonlijk voordeel verschaffen, hoe miniem ook. 

 

Het belang moet bestaan op het ogenblik van het indienen van het annulatieberoep en zij moet dat 

belang behouden tot aan de uitspraak. 

 

2.2. De Raad stelt vast dat dit feitelijk gegeven niet betwist wordt door verzoeker en steun vindt in het 

dossier.  

 

Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten heeft volledige uitvoering gekregen. Immers 

betekent het feit dat de verzoeker het grondgebied heeft verlaten, dat de bestreden beslissing werd 

uitgevoerd, zodat het beroep zonder voorwerp is komen te staan en om deze redenen onontvankelijk 

lijkt.  

 

2.3. Ter terechtzitting stellen de verzoekende partij en de verwerende partij geen belang meer te hebben 

bij het thans ingediende beroep. 

 

2.4. Het beroep is onontvankelijk. 

 

3. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

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 veertien januari tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


