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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 14.422 van 25 juli 2008
in de zaak X II

In zake: X
  Gekozen woonplaats: X

tegen :

Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (FEDASIL).

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Moldavische nationaliteit,  op 20 juli 2007 heeft ingediend
om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van FEDASIL van 17 januari 2007
waarbij aan verzoekende partij als verplichte plaats van inschrijving het opvangcentrum van
Hastière wordt toegewezen.

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.

Gezien de repliekmemorie.

Gelet op de beschikking van 12 juni 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juli
2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij en van advocaat S. DE VRIESE, die loco
advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

1.1. Op 13 oktober 2000 dient verzoekende partij een asielaanvraag in. Naar aanleiding van
deze asielaanvraag wordt verzoeker toegewezen aan de gemeente Heuvelland als verplichte
plaats van inschrijving.

1.2. Op 17 januari 2007 dient verzoekende partij een nieuwe asielaanvraag in. Naar aanleiding
van deze asielaanvraag wordt verzoeker toegewezen aan het opvangcentrum te Hastière.
Verzoekende partij gaat hiermee niet akkoord en wenst de gemeente Heuvelland als
verplichte plaats van inschrijving. 
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1.3. Op 19 april 2007 stelt verzoekende partij beroep in bij de Arbeidsrechtbank te Brussel. In
het vonnis van 21 juni 2007 verklaart de Arbeidsrechtbank de vordering niet toelaatbaar omdat
verzoekende partij geen subjectief recht kan laten gelden voor de gewone rechter maar enkel
een objectief annulatieberoep kan instellen bij de Raad van State.

1.4. Verzoekende partij dient beroep in bij de Raad van State tegen de beslissing van
toewijzing aan het opvangcentrum in de gemeente Hastière. Per brief van 19 juli 2007 licht de
Raad van State verzoekende partij in dat vanaf 1 juni 2007 de bevoegdheden inzake het
vreemdelingencontentieux worden waargenomen door de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen. Verzoekende partij dient vervolgens op 20 juli 2007 haar
vordering in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

1.5. De beslissing waarbij de verplichte plaats tot inschrijving wordt bepaald in de gemeente
Hastière is de bestreden beslissing.

2. Onderzoek van het beroep

Over de ontvankelijkheid van het beroep

2.1 De verwerende partij betwist de materiële bevoegdheid van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen.

2.2. Artikel 39/1 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 de rechtsmacht van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Artikel 39/1, §1, van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“Er is een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, verder “De Raad” genoemd.
De Raad is een administratief rechtscollege en is als enige bevoegd om kennis te nemen van
de beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van
de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.”

Het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding 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
en tot vaststelling van de datum bedoeld in artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot
hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen legt de in artikel 231 bepaalde datum vast op 1 juni 2007. De
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bijgevolg overeenkomstig 39/1 van de
Vreemdelingenwet sinds 1 juni 2007 als enige bevoegd om kennis te nemen van de beroepen
die worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.

Overeenkomstig artikel 54, §1, van de Vreemdelingenwet kan het Federaal Agentschap voor
de opvang van asielzoekers een verplichte plaats van inschrijving bepalen voor de
vreemdelingen die asiel hebben aangevraagd.

Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van
asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen is artikel 54, §§1 en 3,
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen opgeheven.
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Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot bepaling van de datum
van de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 12 januari 2007 betreffende de
opvang van de asielzoekers en bepaalde andere categorieën van vreemdelingen treedt artikel
73 van de wet van 12 januari 2007 op 1 juni 2007 in werking.

Bijgevolg is artikel 54, §1, van de Vreemdelingenwet sinds 1 juni 2007 opgeheven.

Verzoekende partij heeft het verzoekschrift ingediend op 20 juli 2007. Overeenkomstig artikel
39/1, van de Vreemdelingenwet en aangezien artikel 54, §1, van de Vreemdelingenwet is
opgeheven sinds 1 juni 2007 is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bijgevolg niet
bevoegd om kennis te nemen van de in casu ingediende vordering tot nietigverklaring. De
exceptie van onbevoegdheid opgeworpen door de verwerende partij dient te worden
aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf en twintig juli tweeduizend en
acht door:

mevr. Ch. BAMPS,   kamervoorzitter

mevr. N. MOONEN,              toegevoegd griffier.

 De griffier,    De voorzitter,

 N. MOONEN                            Ch. BAMPS.


