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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 14.450 van 25 juli 2008
in de zaak RvV X II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken, thans de minister van Migratie- en asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Wit-Russische nationaliteit te zijn, op 12
december 2007 heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de
tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van
de minister van Binnenlandse Zaken van 15 oktober 2007 houdende het 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 het arrest nr. 5.012 van 14 december 2007, waarbij de vordering tot schorsing van de
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt
verworpen.

Gezien de vraag tot voortzetting van de procedure, ingediend op 4 januari 2008.

Gezien de regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 3 juni 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 juli
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. LEFEVRE, die loco advocaat K. LAMBRICHTS
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS, die loco advocaat E.
MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

1.1. Verzoeker diende op 29 juli 2004 een asielverzoek in. Deze aanvraag werd op 30 mei
2007 afgewezen door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(hierna: de Commissaris-generaal) middels een beslissing tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Het bij de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen ingestelde beroep tegen voormelde beslissing van de
Commissaris-generaal werd bij arrest nr. 1.846 van 20 september 2007 verworpen.

1.2. Op 15 oktober 2007 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken ten
aanzien van verzoeker de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.
Deze beslissing, die verzoeker op 19 november 2007 ter kennis werd gebracht, luidt 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 (…) het bevel gegeven het grondgebied te
verlaten.

REDEN VAN DE BESLISSING :

Op 20 september 2007 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van
weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus
genomen (1)

 (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 15 (vijftien) dagen. (…)”

Dit is de bestreden beslissing.

2. Rechtspleging.

2.1. Verzoeker heeft, overeenkomstig artikel 41 van het koninklijk besluit van 21 december
2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: PR
RvV), binnen de acht dagen na de kennisgeving van het arrest van 14 december 2007 waarbij
zijn verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  werd verworpen een verzoek
tot voortzetting ingediend. De door verzoeker ingediende memorie werd evenwel niet binnen
de in artikel 41 PR RvV voorziene termijn van acht dagen neergelegd. De laattijdige
neerlegging van de memorie is evenwel het gevolg van een foutieve inlichting die door de
griffie van de Raad aan verzoeker werd verstrekt bij de betekening van het arrest van 14
december 2007, zodat niet kan overgegaan worden tot het uit de debatten weren van deze
memorie. De rechten van verweerder komen hierdoor geenszins in het gedrang, nu moet
vastgesteld worden dat verweerder de mogelijkheid gehad heeft om te reageren op de
neergelegde memorie en aangezien tevens blijkt dat deze memorie identiek is aan het
inleidende verzoekschrift.
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2.2. Waar verzoeker in fine van zijn verzoekschrift vordert om de kosten van het geding ten
laste te leggen van verweerder dient er op te worden gewezen dat wat betreft de procedures
voor de Raad vooralsnog geen rolrecht verschuldigd is en deze procedures dus kosteloos
zijn.

3. Ontvankelijkheid van het beroep.

3.1. Verweerder werpt op dat de vordering niet ontvankelijk is daar verzoeker het vereiste
belang ontbeert.

Overeenkomstig artikel 39/56, 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) kunnen slechts beroepen voor de Raad voor
Vreemdelingen-betwistingen worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een
benadeling of een belang.

Artikel 75, § 2, eerste lid, 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 koninklijk besluit van 8 oktober 1981), in toepassing waarvan de bestreden beslissing
werd genomen, 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 betrokken vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten.”

De stelling dat ten aanzien van verzoeker een beslissing tot weigering van de
vluchtelingen-status en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd genomen en
dat hij illegaal in het Rijk verblijft, vermits hij niet beschikt over de bij artikel 2 van de
Vreemdelingenwet vereiste documenten, vindt steun in het administratief dossier.

Bij een eventuele vernietiging van de thans bestreden bevelen om het grondgebied te verlaten
vermag de verweerder niets anders dan in uitvoering van artikel 75, § 2, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981, opnieuw, na te hebben vastgesteld dat verzoeker, nu hij
niet als vluchteling is erkend en hem de subsidiaire beschermingsstatus niet werd toegekend,
zich op illegale wijze op het grondgebied van het Rijk bevindt, bevel te verlenen om het
grondgebied te verlaten. Verweerder beschikt in deze over een gebonden bevoegdheid. Een
eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan verzoeker geen voordeel opleveren. Er
dient daarom vastgesteld te worden dat verzoeker geen belang heeft bij de huidige vordering
(R.v.St., nr. 145.080, 26 mei 2005; R.v.St., nr. 145.960, 15 juni 2005; R.v.St., nr. 150.611, 24
oktober 2005).

De exceptie van verweerder is in de aangegeven mate gegrond.

3.2. Verzoeker lijkt de schending van artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4
november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), te willen
aanvoeren om de toepassing van de nationale verblijfswetgeving in vraag te stellen. Daar
verzoeker zich beperkt tot het citeren van deze verdragsbepaling zonder echter enige
toelichting te geven kan dit “middel” niet als ontvankelijk beschouwd worden
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De Raad wijst er, ten overvloede, op dat beslissingen over de toegang tot het grondgebied,
het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen niet vallen onder het toepassingsgebied van
artikel 6 van het EVRM (EHRM, Maaouia v. Frankrijk (GC), nr. 39652/98, 5 oktober 2000,
CEDH 2000-X; R.v.St., nr. 92.285, 16 januari 2001; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.),
Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze commentaar, Volume I, Antwerpen Intersentia
2004, 409), zodat deze bepaling hoe dan ook niet dienstig kan worden aange-voerd.

Waar verzoeker verder verwijst naar artikel 8 van het EVRM herinnert de Raad er aan dat
deze verdragsbepaling er op gericht is om het individu te beschermen tegen een willekeurige
overheidsinmenging in het privé- en gezinsleven. Uit de rechtspraak van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens te Straatsburg blijkt tevens dat uit artikel 8 van het EVRM ook
positieve verplichtingen voor de staat voortvloeien en de overheid een effectief respect dient
te betonen voor het privé- en het gezinsleven. De omvang van deze positieve verplichtingen
die op de overheid rusten is evenwel afhankelijk van de precieze omstandigheden die eigen
zijn aan elke individuele zaak. Wanneer het recht op een privé- en gezinsleven wordt
ingeroepen in het kader van een betwisting over de verblijfswetgeving dient geduid te worden
dat de positieve verplichtingen van de overheid begrensd zijn. Een staat heeft immers het
recht om de toegang tot het grondgebied te controleren. Uit artikel 8 van het EVRM kan geen
algemene verplichting voor een staat afgeleid worden om de keuze van de
gemeenschappelijke verblijfplaats van echtparen te eerbiedigen of om een gezinsvorming op
het grondgebied toe te laten (EHRM, Gül v. Zwitserland, 19 februari 1996; J. VANDE
LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar,
Volume I, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 754-756). Verzoeker toont niet aan dat er
ernstige hinderpalen zijn die hem verhinderen om met zijn gezin in zijn land van herkomst te
verblijven. Verzoeker, die op onwettige wijze het Rijk binnenkwam en een asielaanvraag
indiende, wist of behoorde bovendien te weten dat hij na de afwijzing van zijn asielverzoek het
grondgebied diende te verlaten (EHRM, Abdulaziz, Cabales en Balkandali v. Verenigd
Koninkrijk, 28 mei 1985). De bestreden beslissing heeft voorts niet tot gevolg dat verzoeker
enig verblijfsrecht ontnomen wordt. Onder deze omstandigheden valt de eventuele scheiding
van het gezin niet onder de verantwoordelijkheid van de Belgische overheden - er dient
bovendien op gewezen te worden dat geen van de gezinsleden van verzoeker op legale wijze
in het Rijk verblijft - (EHRM, Cruz Varas v. Zweden, 20 maart 1991; R.v.St., nr. 104.270, 4
maart 2002 en cfr. VAN DE PUTTE M., “Straatsburg gaat vreemd”, T.V.R., 1994, 3-16) en
kan, in casu, geen schending van het privé- of gezinsleven zoals vervat in artikel 8, eerste lid,
van het EVRM worden vastgesteld. Ten overvloede herinnert de Raad er aan dat de
bestreden beslissing geen absoluut verbod inhoudt om het Belgisch grondgebied binnen te
komen en er te verblijven. Verzoeker dient evenwel te voldoen aan de door de
Vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten. De verplichting om tijdelijk
terug te keren naar het land van herkomst om te voldoen aan de door de wetgever gestelde
voorwaarden, is geenszins strijdig met artikel 8 van het EVRM. (R.v.St., nr. 42.039, 22
februari 1993; R.v.St., nr. 48.653, 20 juli 1994; R.v.St., nr. 152.639, 13 december 2005).
Aangezien de bestreden beslissing geen schending uitmaakt van het privé- of gezinsleven
zoals voorzien in artikel 8, eerste lid, van het EVRM diende het bestuur geen
proportionaliteitstoetsing door te voeren.

Waar verzoeker verder een schending van de hoorplicht aanvoert, dient erop te worden
gewezen dat het bestreden bevel om het land te verlaten is gegrond op een gegeven dat voor
directe, eenvoudige constatatie vatbaar is, met name de vaststelling dat verzoeker in het Rijk
verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de Vreemdelingenwet vereiste
documenten en met name niet in het bezit is van een geldig visum. Verzoeker diende
derhalve niet vooraf in de gelegenheid te worden gesteld om zijn standpunt ter zake naar voor
te brengen (R.v.St., nr. 58.737, 22 maart 1996).
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Het betoog van verzoeker waarbij hij een vermeende schending aanvoert van de artikelen 6
en 8 van het EVRM en van de hoorplicht, doet geen afbreuk aan de onder punt 3.1. gedane
vaststelling.

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

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

dhr. G. DE BOECK,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN,  toegevoegd griffier.

De griffier,  De voorzitter,

  T. LEYSEN. G. DE BOECK.


