
RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 1757 van 17 september 2007
in de zaak X / IVde kamer

In zake: X
 Gekozen woonplaats: X

 tegen :

 De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Russische nationaliteit, op 19 juni 2007 heeft
ingediend tegen de beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 29 en 31 mei 2007.

Gelet op artikel 51/4 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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 12 juli 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8
augustus 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. DE
RAEDEMAEKER en van attaché M. HUYGHE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1. De Raad stelt vast dat de feiten, zoals beschreven in de bestreden beslissing, niet
worden betwist.
De datum van de derde arrestatie van verzoeker in de bestreden beslissing weergegeven
als “11 juli 2007”, moet verbeterd worden in “11 juli 2006”, en de zin “op 8 augustus
2006 zei uw oom Musa […]” moet worden verbeterd in “op 5 augustus 2006 zei uw
oom Musa…”.

1.2. De procedure verliep als volgt.
Verzoeker vroeg op 10 augustus 2006 asiel aan in België. Deze asielaanvraag werd op
23 augustus 2006 onontvankelijk verklaard. Verzoeker diende hierop een dringend
beroep in bij de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. De
Commissaris-generaal verklaarde de asielaanvraag ontvankelijk op 19 februari 2007 en
besliste dat verder onderzoek noodzakelijk was. In de procedure ten gronde nam de
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Commissaris-generaal op 13 april 2007 een beslissing houdende “ Weigering van de
vluchtelingenstatus en toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus”; het
beschikkend gedeelte luidt: “Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de
vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet
kan worden erkend. U komt, op basis van de elementen uit uw dossier, wel in
aanmerking voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de
Vreemdelingenwet”.
Op 29 mei 2007 trok de Commissaris-generaal zijn beslissing van 13 april 2007 in,
gezien uit het motiverend gedeelte van voormelde beslissing blijkt dat verzoeker de
subsidiaire beschermingsstatus niet kon worden toegekend. De motivering van deze
intrekking luidt als volgt:
” Hierbij meld ik u dat ik overga tot de intrekking van “ de beslissing van weigering van
de vluchtelingenstatus en toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus” genomen
op 13 april 2007 nadat een materiële vergissing werd vastgesteld. Het element met
betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus werd immers
verkeerdelijk opgenomen in de titel en de conclusie van uw beslissing, terwijl uit het
motiverend gedeelte onmiskenbaar blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden voor de
toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.
Een nieuwe beslissing zal zo snel mogelijk worden genomen. Ik breng de Dienst
Vreemdelingenzaken hiervan op de hoogte.
U kan tegen deze beslissing tot intrekking een beroep tot nietigverklaring en/of een
beroep tot schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, instellen voor de
afdeling Administratie van de Raad van State. Deze beroepen zijn niet opschortend.”

Op 31 mei 2007 nam de Commissaris-generaal een nieuwe beslissing houdende
“Weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus”, waarbij aan verzoeker zowel de vluchtelingenstatus als de
subsidiaire beschermingsstatus, werden geweigerd.

2.1. Verzoeker vraagt in zijn verzoekschrift in hoofdorde de vernietiging van de
intrekkingsbeslissing van 29 mei 2007 en van de beslissing ten gronde van 31 mei
2007.
Verzoeker werpt op dat de intrekkingsbeslissing van 29 mei 2007 vermeldt dat er tegen
onderhavige beslissing een beroep tot nietigverklaring openstaat bij de Raad van State,
terwijl volgens verzoeker de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hiervoor bevoegd is.
Hij verwijst hiervoor naar het -inmiddels opgeheven- artikel 57/11 van de wet van 15
december 1980 dat bepaalde dat er tegen de beslissingen van de Commissaris-generaal,
behoudens deze genomen op basis van artikel 63/3, enkel een beroep bij de Vaste
Beroepscommissie voor vluchtelingen openstond.
Aangezien nu de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevoegd is voor de behandeling
van beroepen ingesteld tegen beslissingen van de Commissaris-generaal, moet het
beroep bij deze Raad worden ingediend.

2.2. Verweerder is van mening dat verzoeker een beroep bij de Raad van State had
moeten indienen en niet bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Verweerder werpt
aldus een exceptie op van onbevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

2.3. De Raad komt tot de bevinding dat de Wetgever expliciet gewild heeft dat de Raad
van State ophoudt bevoegd te zijn als annulatie- en schorsingsrechter inzake alle
persoonsgerichte beslissingen genomen met toepassing van de wetten betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van
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de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001,
13).
Alhoewel de intrekkingsbeslissing niet expliciet haar grond vindt in de
Vreemdelingenwet, is zij er toch onlosmakelijk mee verbonden. De intrekkingsbeslissing
werd immers genomen in het kader van een asielprocedure.
Bijgevolg is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevoegd om ratione materiae
uitspraak te doen over beslissingen genomen door de Commissaris-generaal tot intrekking
van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus.

De bevoegdheid ratione temporis van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt
bepaald door artikel 231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de
Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en
artikel 2 van 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 dit artikel
231 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot
oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Aldus behoren alle annulatieberoepen ingediend tegen individuele beslissingen ingediend
vanaf 1 juni 2007 ratione temporis tot de bevoegdheid van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen en niet langer tot de bevoegdheid van de Raad van State. De
datum van de bestreden beslissing, 29 mei 2007, is niet relevant; enkel de datum
waarop het beroep ingediend werd is van belang voor het bepalen van de bevoegdheid. 
In casu werd het beroep ingediend op 19 juni 2007. De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen is bijgevolg bevoegd ratione temporis.

De opgeworpen exceptie van onbevoegdheid wordt verworpen.

3.1. Verzoeker voert aan dat de intrekkingsbeslissing van 29 mei 2007 ongeldig is.
Hieruit volgt dat de beslissing van 13 april 2007 blijft bestaan en de beslissing van 31
mei 2007 onbestaande is gezien niet tweemaal kan beslist worden in dezelfde zaak. 
Verzoeker voert hiertoe een schending aan van de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, het legaliteitsbeginsel en het artikel 57/6 van de voormelde wet van 15
december 1980.
Hij stelt dat de gronden waarop de Commissaris-generaal een beslissing kan intrekken,
limitatief zijn opgesomd in artikel 57/6 van de voormelde wet en leest daarin geen
bepaling die de intrekking toestaat op basis van een “materiële vergissing”. Volgens
verzoeker heeft de Commissaris-generaal aldus geen rechtsgrond om deze intrekking te
rechtvaardigen en heeft de Commissaris-generaal zijn bevoegdheid overschreden.

3.2. Verweerder werpt op dat hij op basis van de theorie van de “onbestaande
handeling” wel degelijk mocht overgaan tot de intrekking van de eerste beslissing,
aangezien de handeling was aangetast door een “grove en manifeste onregelmatigheid”,
namelijk de onterechte toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de hoofding
en de conclusie van de beslissing van 13 april 2007.

3.3. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 blijkt dat
het de uitdrukkelijke wil van de wetgever was dat de procedure van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen zo veel als mogelijk aansluit bij die welke geldt voor de
Raad van State. Bijgevolg kan voor de interpretatie van de verschillende begrippen en
rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van State wordt
aangewend (Gedr. St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, p. 116-117).
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Een administratieve rechtshandeling die rechten toekent op geldige wijze kan worden
ingetrokken indien en voor zover een uitdrukkelijke wetsbepaling de intrekking toelaat.
Bij gebrek aan enige wetsbepaling kan zij slechts worden ingetrokken op
rechtmatigheidsgronden, hetzij binnen de termijn bepaald voor het instellen van een
(annulatie)beroep bij de Raad of, indien een ontvankelijk (annulatie)beroep is ingesteld,
tot de sluiting van de debatten, hetzij te allen tijde, wanneer die handeling door bedrog is
uitgelokt of door een zodanige onregelmatigheid is aangetast dat zij voor onbestaande
moet worden gehouden.

De Raad stelt vast dat er geen bepaling in de wet van 15 december 1980 bestaat die de
Commissaris-generaal machtigt zijn beslissingen in te trekken op basis van een
“materiële fout”. Verweerder voert trouwens nergens zo’n bepaling aan.
Verder moet worden vastgesteld dat de rechtshandeling, gesteld op 13 april 2007,
(eerste beslissing “ten gronde”) werd ingetrokken door de beslissing van 29 mei 2007.
De termijn voor het instellen van een hoger beroep tegen een beslissing ten gronde van
de Commissaris-generaal, bedraagt vijftien dagen. Aldus is de intrekkingsbeslissing van
29 mei 2007 duidelijk nà de termijn van vijftien dagen genomen, wat tot gevolg heeft
dat deze intrekking enkel mocht geschieden voor zover de ingetrokken beslissing door
bedrog werd uitgelokt of door een zodanige onregelmatigheid was aangetast dat zij voor
onbestaande moet worden gehouden (zie o.a. R.v.St. nr. 97.215, 28 juni 2001).

De Raad stelt vast dat niet blijkt dat de ingetrokken beslissing is uitgelokt door bedrog
van verzoeker.
Aldus kan alleen op grond van de theorie van de “onbestaande handeling” tot intrekking
worden overgegaan.
Deze theorie moet omzichtig worden toegepast, nu zij er toe leidt dat de rechten
toegekend door rechtshandelingen worden afgenomen, terwijl deze na verloop van tijd
onaantastbaar moeten worden, gelet op het beginsel van rechtzekerheid.
Om deze redenen kan enkel een handeling die is aangetast door een “grove en manifeste
onregelmatigheid” worden beschouwd als zijnde een onbestaande handeling.
Belangrijk hierbij is dat deze onregelmatigheid van dien aard moet zijn dat ze de
handeling “denatureert”. Bijgevolg wordt een handeling doorgaans slechts als
onbestaande beschouwd indien zij aangetast is in haar bestaansvoorwaarden. Een loutere
onwettigheid is onvoldoende om de toepassing van de theorie van de onbestaande
handeling te rechtvaardigen. De rechtspraak en rechtsleer aanvaarden de toepassing dan
ook terecht slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals de onbevoegdheid van het
overheidsorgaan, een onwettigheid betreffende het voorwerp van de handeling, of het
stellen van een handeling die klaarblijkelijk niet kan worden geacht te kaderen in de door
het bestuur uit te oefenen taken (VAN DAMME, M. en DE KEGEL, F., Intrekking van de
Administratieve Rechtshandeling, in Administratieve Rechtsbibliotheek, Die Keure, 1994,
78-79 en 82-83).

In het licht van bovenstaande overwegingen moet worden geoordeeld dat de beslissing
van 13 april 2007 van de Commissaris-generaal niet als onbestaande kan worden
aanzien. Deze werd immers genomen door de bevoegde overheid met inachtneming van
de geëigende procedures.
Terecht werd er op gewezen dat de onwettigheden betreffende de naleving van
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten of betreffende de
aan de handeling ten gronde liggende motieven en doeleinden, niet vatbaar zijn voor de
toepassing van de theorie van de onbestaande handeling, omdat de beslissing door
dergelijke onwettigheid niet in haar bestaansvoorwaarden is aangetast (zie VAN
DAMME, M. en DE KEGEL, F., Intrekking van de Administratieve Rechtshandeling, in
Administratieve Rechtsbibliotheek, Die Keure, 1994, 86). In casu is aldus de loutere
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onwettigheid, zijnde de schending van de materiële motiveringsplicht, onvoldoende om
de handeling aan te tasten in haar bestaansvoorwaarden.
Verder is de Raad van mening dat de schending van de materiële motiveringsplicht door
de Commissaris-generaal in casu niet dergelijke “grove en manifeste onregelmatigheid”
betreft dat van verzoeker in redelijkheid verwacht kan worden dat hij deze
onregelmatigheid zelf vaststelde en aldus geen aanspraak maakte op de rechten
voortvloeiende uit deze handeling. In dit geval moet het immers gaan om een
onregelmatigheid die door iedereen zonder meer kan worden vastgesteld.
In dit verband moet worden opgemerkt dat de beweerde “grove en manifeste
onregelmatigheid” ook niet werd opgemerkt door de Dienst Vreemdelingenzaken gezien
deze op basis van de beslissing van 13 april 2007 van de Commissaris-generaal,
opdracht gaf aan het Gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver om verzoeker een
machtiging tot verblijf van 12 maanden af te leveren.
Verweerder kan aldus moeilijk volhouden dat de onregelmatigheid “manifest” was, nu
deze ook niet werd opgemerkt door de Dienst Vreemdelingenzaken.
De door verweerder aangevoerde “materiële vergissing” valt in casu buiten het
toepassingsgebied van de theorie van de “onbestaande handeling”.
Bijgevolg moet de intrekkingsbeslissing van de Commissaris-generaal van 29 mei 2007
worden vernietigd.

3.5. Gezien de vernietiging van de intrekkingsbeslissing van 29 mei 2007 wordt de
rechtsgrond aan de beslissing van 31 mei 2007 van de Commissaris-generaal ontnomen;
de Commissaris-generaal overschrijdt zijn bevoegdheid wanneer hij een tweede maal
oordeelt over een reeds beslechte asielaanvraag waarvan de beslissing definitief
geworden is.
De beslissing van 31 mei 2007 van de Commissaris-generaal is aangetast door
machtsoverschrijding en moet uit het rechtsverkeer worden verwijderd.
Bijgevolg dient de Raad ook de beslissing van 31 mei 2007 van de Commissaris-generaal
te vernietigen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1



6

De beslissing op 29 mei 2007 genomen door de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen, wordt vernietigd.

Artikel 2

De beslissing op 31 mei 2007 genomen door de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen, wordt vernietigd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 17 september 2007 door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. J. MAESSCHALCK, toegevoegd griffier.

De griffier,  De voorzitter,

J. MAESSCHALCK   M. BONTE


