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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 17.616 van 24 oktober 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats: ten kantore van X
 tegen:

 de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 1
augustus 2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en staatlozen van 16 juli 2008.

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 8 september 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13
oktober 2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. BUYSSE en van
attaché R. LARNO, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Het beroep is gericht tegen een beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 16 juli 2008, waarbij hij weigert over te gaan tot de
heropening van verzoekers dossier.

2. Een administratieve overheid bij wie een verzoek om heropening van een dossier
aanhangig wordt gemaakt, is niet verplicht om tot een nieuw onderzoek over te gaan indien
geen wettelijke of reglementaire bepaling dit oplegt. Dergelijk verzoek komt voor als een willig
beroep waarop de administratieve overheid niet verplicht is in te gaan ( A. MAST, J.
DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch
administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 741).
Te dezen blijkt en wordt niet betwist dat de verwerende partij weigert haar beslissing van 24
oktober 2006, waarbij aan verzoeker de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling en de
toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd werd, te herzien. De loutere
mededeling hiervan is geen aanvechtbare rechtshandeling zodat het beroep niet ontvankelijk
is.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 24 oktober 2008 door:

dhr. F. HOFFER,    kamervoorzitter,

dhr. G. OOGHE,   toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 G. OOGHE. F. HOFFER.


