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 nr. 246 414 van 18 december 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X  

2. X  

beiden handelend in eigen naam en in hun hoedanigheid van “wettelijke beheerders” 

van X en X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. JACOBS 

Kroonlaan 88 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Jemenitische nationaliteit te zijn en 

beiden handelend in eigen naam en in hun hoedanigheid van “wettelijke beheerders” van hun 

minderjarige kinderen X X, op 14 februari 2020 hebben ingediend om de schorsing van de 

tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 13 januari 2020 tot afgifte 

van bevelen om het grondgebied te verlaten - verzoeker om internationale bescherming (twee bijlagen 

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 5 november 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 november 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die verschijnt voor de verzoekende partijen en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verwerende partij stelt het feitenrelaas als volgt voor in haar nota met opmerkingen: 
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“Verzoekers dienden d.d. 8 mei 2019 een verzoek tot internationale bescherming in bij de Belgische 

autoriteiten.   

  

De Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen nam d.d. 25 november 2019 een beslissing 

tot niet-ontvankelijk verzoek (internationale bescherming in een andere EU lidstaat). Die beslissing luidt 

onder meer als volgt:  

  

“Gelet op wat voorafgaat, is het CGVS van mening dat na onderzoek van de elementen in uw 

administratief dossier met recht kan worden aangenomen dat, zelfs als zou het verblijfsdocument dat u 

werd uitgereikt op basis van de internationale beschermingsstatus die u werd verleend niet meer geldig 

zijn, niets erop wijst dat uw status van persoon die internationale bescherming geniet, niet meer geldig 

is.  

  

Aangezien de geldigheid van uw status van persoon die internationale bescherming geniet, niet in vraag 

wordt gesteld, wijst niets er daarenboven op dat u niet zou kunnen terugkeren naar Griekenland, of da, 

mocht dit het geval zijn, uw verblijfsvergunning die verband houdt met uw status van persoon die 

internationale bescherming geniet niet eenvoudig zou kunnen worden hernieuwd mits het zetten van 

een aantal stappen (…)”.  

  

Op 13 januari 2020 werd het bevel om het grondgebied te verlaten – verzoeker om internationale 

bescherming (bijlage 13quinquies) genomen.  

  

Dit is de thans bestreden beslissing.” 

 

De eerste bestreden beslissing van 13 januari 2020, een bevel om het grondgebied te verlaten –

verzoeker om internationale bescherming (bijlage 13quinquies), is gericht aan de eerste verzoeker en 

luidt als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 52/3, §1 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 heer / 

mevrouw, die verklaart te heten, 

 

naam : A.-Z. 

voornaam : A. S. E. 

geboortedatum : 02.04.1985 

geboorteplaats : M. 

nationaliteit : Jemen (Rep.) 

 

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 : 

 

Op 27/11/2019 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

negatieve beslissing inzake het verzoek om internationale bescherming genomen. 

 

(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. 

 

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. 

(…)” 

 

Diezelfde dag wordt de tweede bestreden beslissing, ook een bevel om het grondgebied te verlaten –

verzoeker om internationale bescherming (bijlage 13quinquies), die zich richt tot de tweede, derde en 

vierde verzoeker, genomen en luidt als volgt: 
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“(…) 

In uitvoering van artikel 52/3, §1 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 heer / 

mevrouw, die verklaart te heten , 

 

naam : Y. 

voornaam : F. O. A.  

+ 2 kinderen: A.-Z., O. A. S. (…); A.-Z., N. A. S. (…) 

geboortedatum : 01.01.1984 

geboorteplaats : J. 

nationaliteit : Jemen (Rep.) 

 

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 : 

 

Op 27/11/2019 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

negatieve beslissing inzake het verzoek om internationale bescherming genomen. 

 

(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. 

 

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. 

(…)” 

 

Op 4 juni 2020 beslist de gemachtigde van de toenmalig bevoegde minister tot de afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten - verzoeker om internationale bescherming (twee bijlagen 13quinquies) 

hoofdens verzoekers. Deze beslissingen maken het voorwerp uit van het beroep, ingediend door 

verzoekers, gekend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) onder rolnummer 

RvV 249 571. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Ter terechtzitting wijst de Raad op een ‘synthesedocument telefoongesprek’ van de Dienst 

Vreemdelingenzaken van 10 april 2020 waarin te lezen valt: 

 

“(…) 

Het BGV van 13/01/2020 werd ingetrokken aangezien er op dat moment een schorsend beroep tegen 

de familie liep (…) Bijgevolg wordt een nieuw BGV genomen na een definitieve negatieve beslissing van 

de RVV 

(…)” 

 

Dit document omschrijft als betrokken personen, de eerste en tweede verzoeker. Verder blijkt dat 

nieuwe bevelen – verzoeker om internationale bescherming opzichtens verzoekers zijn genomen op 

4 juni 2020, die het voorwerp uitmaken van het beroep, gekend bij de Raad onder rolnummer RvV 

249 571. 

 

2.2. Hiermee geconfronteerd ter terechtzitting stellen beide partijen zich te gedragen naar de wijsheid 

van de Raad. 

 

2.3. De Raad wijst erop dat om ontvankelijk te zijn een beroep moet gericht zijn tegen een uitvoerbare 

beslissing. Als uitvoerbare beslissing dient te worden beschouwd de handeling waarbij rechtsgevolgen 

in het leven worden geroepen of worden belet tot stand te komen, met andere woorden waarbij 

wijzigingen in een bestaande rechtsregeling of rechtstoestand worden aangebracht, dan wel zodanige 

wijzigingen worden belet.  
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De bestreden beslissingen werden ingetrokken. Dit heeft enkel tot gevolg dat de thans bestreden 

beslissingen van 13 januari 2020 niet meer in het rechtsverkeer aanwezig zijn. De kritiek die de 

verzoekende partijen alsnog tegen voormelde ingetrokken beslissingen ontwikkelen, is derhalve niet 

dienend nu deze kritiek gericht is tegen voor hen nadelige beslissingen die niet meer in het 

rechtsverkeer aanwezig zijn omdat zij zijn ingetrokken. Er blijkt verder dat deze vervangen werden door 

de beslissingen van 4 juni 2020, die de verzoekende partijen thans in de zaak, gekend onder rolnummer 

RvV 249 571, als bestreden beslissingen aanvechten. 

 

2.4. Bijgevolg is het beroep 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 achttien december tweeduizend twintig door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 


