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nr. 202 957 van 25 april 2018

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN

Rotterdamstraat 53

2060 ANTWERPEN

tegen:

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

en Administratieve Vereenvoudiging.

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 23 april 2018 per

faxpost heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging

te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en

Administratieve Vereenvoudiging van 17 april 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies).

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 24 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 april 2018 om

11.00 u.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DHONDT die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt voor

de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS 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 kwam op 17 september 2003 toe op Belgisch grondgebied in het kader van

gezinshereniging met zijn vader.
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1.2. Op 24 juni 2016 werd verzoeker afgevoerd van ambtswege.

1.3. Verzoeker diende op 7 juni 2016 te Antwerpen een verzoek tot herinschrijving in.

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging

(hierna: de staatssecretaris) trof op 14 juli 2017 een beslissing om geen gunstig gevolg te geven aan het

verzoek tot herinschrijving.

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 17 april 2018 een beslissing tot afgifte van een bevel

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

Verzoeker werd hiervan diezelfde dag in kennis gesteld.

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt:

“Bevel om het grondgebied te verlaten

Aan de Heer die verklaart te heten(1):

naam: A.(…) M.(…)

voornaam: A.(…)

geboortedatum: (…)

geboorteplaats: (…)

nationaliteit: Somalië

In voorkomend geval, ALIAS:

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn

om er zich naar toe te begeven.

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET

GRONDGEBIED TE VERLATEN:

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van

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

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen:

Artikel 7, alinea 1:

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

 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden;

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan:

 artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken

 artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum of verblijfstitel op het moment van zijn arrestatie.

Ten laste van betrokkene werd door de politie van Antwerpen pv opgsteld wegens verboden wapenbezit

(pv nr. AN.36.LB.14089510); twee maal pv opgesteld wegens opzettelijke slagen en verwondingen ( pv

nrs AN.43.LB.13875510 en AN.43.LB.06342509); een maal pv opgesteld wegens diefstal

(AN.12.LB.05069505).

Er bestaat een risico op onderduiken:

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag

ingediend binnen de door de wet voorziene termijn.

Betrokkene werd op 24.06.2016 ambtshalve geschrapt uit het vreemdelingenregister. Op 07.06.2017

heeft hij gevraagd om terug in zijn vorige administratieve toestand te worden geplaatst. Overeenkomstig

artikel 39 § 7 van het K.B. van 08.10.1981 wordt de vreemdeling die ambtshalve wordt geschrapt door het

gemeentebestuur, verondersteld het land te hebben verlaten, behoudens bewijs van het tegendeel.

Na onderzoek van zijn dossier werd de aanvraag tot herinschrijving van betrokkene op 14.07.2017

geweigerd omdat betrokkene géén bewijzen kon leveren van zijn aanwezigheid in België tijdens de

periode vanaf het voorstel tot ambtelijke schrapping op 21.04.2016 tot het aanbieden ter inschrijving.

Derhalve kan de aanwezigheid van betrokkene in België gedurende de desbetreffende periode niet

worden vastgesteld. Overeenkomstig artikel 19 § 1 van de wet van 15.12.1980 wordt het recht op

terugkeer verloren door een afwezigheid van meer dan 1 jaar uit het Rijk.

De weigering tot herinschrijving werd op 25.07.2017 aan betrokkene betekend.

Nadien diende betrokkene geen enkele poging meer om zijn verblijf op het grondgebied te regulariseren.

Betrokkene levert geen bewijs dat het vermoeden van illegaal verblijf kan weerleggen.

Betrokkene verklaart dat zijn ouders, broer en zus in België verblijven.Waar de gezinsband tussen

partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt verondersteld, ligt het anders in de relatie

tussen ouders en meerderjarige kinderen, en tussen broers onderling. In het arrest Mokrani t. Frankrijk

(15.06.2003) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige kinderen “ne bénéficieront
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pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence

d'éléments supplémen-taires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux” (vrije vertaling: niet

noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond

van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve banden). Bij de

beoordeling of er al dan niet een familie- of gezinsleven bestaat moet rekening worden gehouden met alle

indicaties die verzoekende partij dienaangaande aanbrengt, zoals bv. het samenwonen, de financiële

afhankelijkheid van het meerderjarig kind ten aanzien van zijn ouder, de afhankelijkheid van de ouder ten

aanzien van het meerderjarig kind, de reële banden tussen ouder en kind.

In casu wordt geenszins aangetoond dat betrokkene daadwerkelijk afhankelijk zijn van zijn familie in

België. Betrokkene verklaart verder dat hij in België gehuwd is met ene Z.(…) A.(…) A.(…). Van dit

huwelijk is echter niets terug te vinden in het administratief dossier van betrokkene. Gedurende zijn verblijf

in het Rijk hebben noch betrokkene noch Mevr A.(…) A.(…) een aanvraag gezinshereniging heeft

ingediend. Vooraleer het recht op gezinsleven gehandhaafd kan worden, dient betrokkene eerst gebruik

te maken van de voor hem openstaande wettelijke verblijfsmogelijkheden. De schending van artikel 8

EVRM kan dan ook niet worden aangenomen.

Betrokkene verklaart dat hij niet kan terugkeren naar zijn land van oorsprong omdat hij in Bemgië is

opgegroeid en hier al zijn vrienden wonen.

We stellen dus vast dat betrokkene met zijn uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM aantoont.

Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij aan te tonen dat er ernstige en

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in Somaliër een ernstig en reëel risico loopt

te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 3EVRM kan niet volstaan.

Betrokkene verklaart dat hij niet lijdt aan ziekte die hem belemmert te reizen of terug te keren naar zijn

land van oorsprong.

Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om

de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en dat

zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend

zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag

aan de orde zijn.

Een grondiger onderzoek van artikel 3 en 8 EVRM zal plaatsvinden in het gesloten centrum, waarna een

nieuwe beslissing genomen zal worden. Tegen deze beslissing kan een beroep worden ingediend,

alvorens de gedwongen verwijderingsmaatregel effectief uit te voeren.

Terugleiding naar de grens

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS:

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de staten

die het Schengenacquis ten volle toepassen2 om de volgende redenen:

Reden van het bevel om het grondgebied te verlaten:

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel om

het grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden.

Er bestaat een risico op onderduiken:

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag

ingediend binnen de door de wet voorziene termijn.

Betrokkene kwam in 2003 samen met zijn moeder, broers en zus vanuit Ethiopië naar België met het oog

op gezinshereniging met zijn vader. Hij werd in het bezit gesteld van een BIVR, die in 2012 werd omgezet

naar een B kaart.

Betrokkene werd op 24.06.2016 ambtshalve geschrapt uit het vreemdelingenregister. Op 07.06.2017

heeft hij gevraagd om terug in zijn vorige administratieve toestand te worden geplaatst. Overeenkomstig

artikel 39 § 7 van het K.B. van 08.10.1981 wordt de vreemdeling die ambtshalve wordt geschrapt door het

gemeentebestuur, verondersteld het land te hebben verlaten, behoudens bewijs van het tegendeel.

Na onderzoek van zijn dossier werd de aanvraag tot herinschrijving van betrokkene op 14.07.2017

geweigerd omdat betrokkene géén bewijzen kon leveren van zijn aanwezigheid in België tijdens de

periode vanaf het voorstel tot ambtelijke schrapping op 21.04.2016 tot het aanbieden ter inschrijving.

Derhalve kan de aanwezigheid van betrokkene in België gedurende de desbetreffende periode niet

worden vastgesteld. Overeenkomstig artikel 19 § 1 van de wet van 15.12.1980 wordt het recht op

terugkeer verloren door een afwezigheid van meer dan 1 jaar uit het Rijk.

De weigering tot herinschrijving werd op 25.07.2017 aan betrokkene betekend.

Nadien diende betrokkene geen enkele poging meer om zijn verblijf op het grondgebied te regulariseren.
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Betrokkene heeft tijdens zijn aanwezigheid in België niet nagelaten de openbare orde te schaden. Ten

laste van betrokkene werd door de politie van Antwerpen pv opgsteld wegens verboden wapenbezit (pv

nr. AN.36.LB.14089510); twee maal pv opgesteld wegens opzettelijke slagen en verwondingen ( pv nrs

AN.43.LB.13875510 en AN.43.LB.06342509); een maal pv opgesteld wegens diefstal

(AN.12.LB.05069505).

Betrokkene verklaart dat zijn ouders, broer en zus in België verblijven.Waar de gezinsband tussen

partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt verondersteld, ligt het anders in de relatie

tussen ouders en meerderjarige kinderen, en tussen broers onderling. In het arrest Mokrani t. Frankrijk

(15.06.2003) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige kinderen “ne bénéficieront

pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence

d'éléments supplémen-taires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux” (vrije vertaling: niet

noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond

van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve banden). Bij de

beoordeling of er al dan niet een familie- of gezinsleven bestaat moet rekening worden gehouden met alle

indicaties die verzoekende partij dienaangaande aanbrengt, zoals bv. het samenwonen, de financiële

afhankelijkheid van het meerderjarig kind ten aanzien van zijn ouder, de afhankelijkheid van de ouder ten

aanzien van het meerderjarig kind, de reële banden tussen ouder en kind. In casu wordt geenszins

aangetoond dat betrokkene daadwerkelijk afhankelijk zijn van zijn familie in België. Betrokkene verklaart

verder dat hij in België gehuwd is met ene Z.(…) A.(…) A.(…). Van dit huwelijk is echter niets terug te

vinden in het administratief dossier van betrokkene. Gedurende zijn verblijf in het Rijk hebben noch

betrokkene noch Mevr A.(…) A.(…) een aanvraag gezinshereniging heeft ingediend. Vooraleer het recht

op gezinsleven gehandhaafd kan worden, dient betrokkene eerst gebruik te maken van de voor hem

openstaande wettelijke verblijfsmogelijkheden. De schending van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden

aangenomen.

Betrokkene verklaart dat hij niet kan terugkeren naar zijn land van oorsprong omdat hij in Bemgië is

opgegroeid en hier al zijn vrienden wonen. We stellen dus vast dat betrokkene met zijn uiteenzetting geen

schending van artikel 3 EVRM aantoont. Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten,

dient hij aan te tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in

Somaliër een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of

vernederende behandelingen of bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende

schending artikel 3 EVRM kan niet volstaan.

Betrokkene verklaart dat hij niet lijdt aan ziekte die hem belemmert te reizen of terug te keren naar zijn

land van oorsprong.

Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om

de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en dat

zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend

zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag

aan de orde zijn.

Een grondiger onderzoek van artikel 3 en 8 EVRM zal plaatsvinden in het gesloten centrum, waarna een

nieuwe beslissing genomen zal worden. Tegen deze beslissing kan een beroep worden ingediend,

alvorens de gedwongen verwijderingsmaatregel effectief uit te voeren.

Vasthouding

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING:

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te dien

einde opgesloten te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd

worden en op basis van volgende feiten:

Risico op onderduiken:

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag

ingediend binnen de door de wet voorziene termijn.

Betrokkene kwam in 2003 samen met zijn moeder, broers en zus vanuit Ethiopië naar België met het oog

op gezinshereniging met zijn vader. Hij werd in het bezit gesteld van een BIVR, die in 2012 werd omgezet

naar een B kaart.

Betrokkene werd op 24.06.2016 ambtshalve geschrapt uit het vreemdelingenregister. Op 07.06.2017

heeft hij gevraagd om terug in zijn vorige administratieve toestand te worden geplaatst. Overeenkomstig

artikel 39 § 7 van het K.B. van 08.10.1981 wordt de vreemdeling die ambtshalve wordt geschrapt door het

gemeentebestuur, verondersteld het land te hebben verlaten, behoudens bewijs van het tegendeel.

Na onderzoek van zijn dossier werd de aanvraag tot herinschrijving van betrokkene op 14.07.2017

geweigerd omdat betrokkene géén bewijzen kon leveren van zijn aanwezigheid in België tijdens de

periode vanaf het voorstel tot ambtelijke schrapping op 21.04.2016 tot het aanbieden ter inschrijving.

Derhalve kan de aanwezigheid van betrokkene in België gedurende de desbetreffende periode niet
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worden vastgesteld. Overeenkomstig artikel 19 § 1 van de wet van 15.12.1980 wordt het recht op

terugkeer verloren door een afwezigheid van meer dan 1 jaar uit het Rijk.

De weigering tot herinschrijving werd op 25.07.2017 aan betrokkene betekend.

Nadien diende betrokkene geen enkele poging meer om zijn verblijf op het grondgebied te regulariseren.

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij de administratieve beslissing die

genomen wordt te zijnen laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken.

Het is noodzakelijk om betrokkene ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden om

hem aan boord te laten gaan van de eerst volgende vlucht met bestemming Somalië.

In uitvoering van deze beslissingen, gelasten wij, V.(…) M.(…), Attaché, gemachtigde van de

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, de Politiecommissaris van/de Korpschef van de politie van

Antwerpen en de verantwoordelijke van het gesloten centrum te Merksplas de betrokkene, A. M. A. (…),

op te sluiten in de lokalen van het centrum te Merksplas Naam en hoedanigheid, datum, handtekening en

stempel van de overheid V.(…) M.(…), Attaché), gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en

Migratie (1), (3) Brussel, 17.04.2018”

1.6. Op 23 april 2018 werd door de gemachtigde van de staatssecretaris een ‘impliciete bijlage 26’

opgesteld.

2. Over de ontvankelijkheid

2.1. De bestreden beslissing houdt een maatregel in van vrijheidsberoving in zoals bedoeld in artikel 71,

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: de vreemdelingenwet). Dit wetsartikel luidt als

volgt:

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing

van de artikelen (…) 7, (…) kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te

leggen bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats

waar hij werd aangetroffen.”

2.2. Voor zover de verzoekende partij zich met haar vordering richt tegen de beslissing tot vasthouding,

staat op grond van voormeld artikel 71, eerste lid van de vreemdelingenwet enkel een beroep open bij de

Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van haar verblijfplaats.

De vordering is niet ontvankelijk in zoverre zij gericht zou zijn tegen de beslissing tot vrijheidsberoving bij

gebrek aan rechtsmacht.

2.3. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie op van niet-ontvankelijkheid

van het beroep wegens het gebrek aan het rechtens vereiste belang:

“Nu de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van rechtswege is geschorst door het indienen van

een asielaanvraag d.d. 23 april 2018 en niet geschorst kan worden wat al van rechtswege geschorst is,

heeft verzoeker geen belang bij het indienen van huidige vordering.”

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

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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

(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).

2.5. Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat de verzoekende partij enkel belang heeft indien

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

wettig nadeel lijdt (RvS 25 maart 2013, nr. 222 969). Het actueel karakter van het belang bij de vraag naar

de ontvankelijkheid van het beroep houdt verband met de door het algemeen belang geïnspireerde opzet

om de administratieve actie minimaal door rechtsgedingen te laten verstoren (RvS 19 februari 2009, nr.

190 641). Het belang dient te bestaan op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift en dient

ook nog te bestaan op het ogenblik van de uitspraak.
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2.6. Ter terechtzitting leggen de partijen een “impliciete bijlage 26” neer van 23 april 2018. In dit document

wordt het volgende gesteld: “Tijdens de gesprekken die gevoerd werden met betrokkene naar aanleiding

van de opsluiting in het gesloten centrum maakte betrokkene kenbaar dat hij internationale bescherming

nodig heeft. Bijgevolg dient de bevoegde overheid hem te beschouwen als een verzoeker om

internationale bescherming. Dit uiten van een nood aan bescherming is het doen van een verzoek om

internationale bescherming, ook al weigert de betrokkene dit document te ondertekenen”.

2.7. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker, die afkomstig is uit Mogadishu in Somalië op 18

april 2018 werd gehoord in het gesloten centrum waarbij hij, naar aanleiding van de vraag of hij redenen

heeft “waarom u niet naar uw eigen land kan terugkeren”, onder andere het volgende verklaarde: “(…)

Somalië is niet veilig. Er sterven altijd mensen. Onschuldige mensen sterven. Er ontploffen heel vaak

bommen in scholen, moskees, stadions. Ik wil mijn leven niet riskeren. Ik ben nog jong. Als ik de kans

krijg wil ik hier blijven. Als ik naar Somalië zou gaan ben ik een buitenlander. Ik ben zowel in België als in

Somalië een buitenlander. Ik heb precies geen land.” Uit de middelen in zijn verzoekschrift blijkt dat

verzoeker een zorgvuldig onderzoek noodzakelijk acht op basis van alle elementen uit het dossier en de

meest recente landeninformatie over Somalië. In dit verband voegt verzoeker als bijlage bij zijn

verzoekschrift de UNHCR Position on Returns to Southern and Central Somalia van mei 2016 toe

(Verzoekschrift, bijlage 8).

2.8. Samen met de verwerende partij stelt de Raad vast dat de gedragingen van de verzoekende partij

bezwaarlijk anders kunnen worden geïnterpreteerd dan als een ‘verzoek om internationale bescherming’

in de zin van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende

gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming

(Procedurerichtlijn).

2.9. Ter terechtzitting betoogt de raadsman van verzoeker dat de asielaanvraag van 23 april 2018 tegen

de wil van zijn cliënt werd ingediend. Volgens de raadsman laten de Europese richtlijnen dergelijke

handelwijze niet toe en werden over deze praktijk door Nansen (the Belgian refugee council) vragen

gericht aan ECRE.

2.10. Naar aanleiding van de kritiek van verzoeker merkt de Raad op dat de “impliciete bijlage 26” niet het

voorwerp uitmaakt van onderhavige vordering, maar dat hiermee wel rekening dient te worden gehouden

bij de beoordeling van het actueel belang.

2.11. Waar de raadsman van verzoeker benadrukt dat zijn cliënt momenteel nog steeds in detentie

vertoeft, waardoor de behandeling van de asielaanvraag versneld zal worden en er een minder grondig

onderzoek zal plaatsvinden, lijkt hij zijn belang te koppelen aan zijn verblijf in het gesloten centrum, waarbij

de Raad herhaalt dat hij niet bevoegd is voor het aspect ‘vasthouding’ waarmee de bestreden beslissing

gepaard gaat.

2.12. Daargelaten de vraag naar de vrijwilligheid in hoofde van verzoeker, blijkt uit het neergelegde stuk

dat er onmiskenbaar op 23 april 2018 een asielaanvraag werd geregistreerd overeenkomstig de

vreemdelingenwet waardoor “(d)e betrokkene (…) gemachtigd (is) in het Rijk te verblijven met dit attest,

dat geldig is gedurende acht werkdagen vanaf de datum van uitgifte (…)”. De rechtstoestand van

verzoeker is sedert 23 april 2018 niet verenigbaar met de tenuitvoerlegging van een

verwijderingsmaatregel. De raadsman van verzoeker slaagt er niet in aannemelijk te maken dat het bevel

om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens, waarvoor de Raad bevoegd is, thans nog

ten uitvoer zou kunnen worden gelegd.

De (gedwongen) tenuitvoerlegging van de bestreden verwijderingsmaatregel is volstrekt onmogelijk totdat

verzoekers asielaanvraag desgevallend definitief werd afgewezen. Verzoeker kan geen actueel belang

doen gelden bij zijn vordering.

De exceptie van niet-ontvankelijkheid wegens het gebrek aan actueel belang is gegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig april tweeduizend achttien door:

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. J. GHEYLE, Toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

J. GHEYLE F. TAMBORIJN


