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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 3293 van 29 oktober 2007
in de zaak X / IIde kamer

In zake: X,
  Vertegenwoordigd door zijn voogd X,
 Gekozen woonplaats: X

tegen :

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Afghaanse nationaliteit, op 23 juli 2007 heeft ingediend
om de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van de
beslissing tot weigering van verblijf zonder bevel om het grondgebied te verlaten van de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 21 juni 2007.

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 het arrest nr. 2425 van 9 oktober 2007.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST :

1. Ontvankelijkheid.

Bij het onderzoek naar de ontvankelijkheid van het beroep werd een materiële vergissing
begaan. Het verzoekschrift werd op 23 juli 2007 aan de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen toegestuurd. Het beroep is aldus tijdig ingesteld. De vordering
is ontvankelijk zodat de grond van de zaak dient te worden onderzocht.

2. Over de grond van de zaak:

Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 51/5 van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en volgende
van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de onderzoeksverplichting, van
het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van artikel 3 en 8 van het Europees Verdrag
tot bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ondertekend
op 4 november 1950 te Rome (hierna: EVRM) en van het Verdrag van New York van 20
november 1989 inzake de Rechten van het Kind (hierna: Verdrag van het Kind.
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Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing motiveert dat België niet verantwoordelijk is
voor de behandeling van zijn asielaanvraag maar wel Griekenland. Vervolgens stelt
verzoeker dat uit een rapport van het Europees parlement van 17 juli 2007 blijkt dat, er bij
de behandeling van de asielaanvragen in Griekenland ernstige problemen bestaan.
Verzoeker meent dat er rekening dient te worden gehouden met het feit dat hij minderjarig
is en stelt dat in geval van terugkeer naar Griekenland, er een risico bestaat op de
schending van artikel 3 en 8 EVRM, evenals van het Verdrag van het Kind. Verzoeker
verwijst naar artikel 3, alinea 2 van de Europese Verordening 343/2003 en stelt dat België
zijn asielaanvraag gelet op de specificiteit van het dossier toch had moeten behandelen.
Tot slot stelt verzoeker dat hij in België over een voogd beschikt, wat in Griekenland niet het
geval is. Opnieuw verwijst verzoeker naar de Europese verordening 343/2003 en stelt dat
artikel 15, al. 1 bepaalt dat iedere lidstaat die niet verantwoordelijk is voor de behandeling
van de asielaanvraag, deze toch kan behandelen om gezinsleden en andere afhankelijke
familieleden te herenigen op humanitaire gronden. Verzoeker meent dat er toepassing
diende te worden gemaakt van de humanitaire clausule.

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de
bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de
beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de
beroepen in te stellen waarover hij beschikt (R.v.St., nr. 110.667, 25 september 2002, R.v.St.,
nr. 113.439, 10 december 2002, R.v.St., nr.144.471, 17 mei 2005).  De naleving van de
genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of feitelijke
correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven. Bij lezing van de bestreden beslissing
blijkt genoegzaam dat de inhoud verzoeker het genoemde inzicht verschaft en hem aldus
toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Uit het door verzoeker neergelegde
verzoekschrift blijkt trouwens dat verzoeker zowel de feitelijke, als de juridische overwegingen
kent, zodat het doel dat met het bestaan van de formele motiveringsplicht beoogd wordt, is
bereikt.

Artikel 51/5 van de Vreemdelingenwet bepaalt wat volgt:

“Art. 51/5.
§1. Zodra de vreemdeling zich aan de grens of in het Rijk, overeenkomstig artikel 50 of 51,
vluchteling verklaart, gaat de Minister of zijn gemachtigde, met toepassing van de internationale
overeenkomsten die België binden, over tot het vaststellen van de Staat die verantwoordelijk  is voor
de behandeling van het asielverzoek. Zelfs wanneer krachtens de criteria van deze internationale
overeenkomsten België niet verplicht is het verzoek in behandeling te nemen, kan de Minister of
zijn gemachtigde op elk ogenblik beslissen het verzoek te behandelen, op voorwaarde dat de
vreemdeling daarmee instemt.
§2. Het verzoek waarvan België de behandeling op zich moet nemen, of waarvoor het
verantwoordelijk  is, wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen van deze wet.
§3. Wanneer België niet verantwoordelijk  is voor de behandeling van het verzoek, richt de Minister of
zijn gemachtigde zich onder de voorwaarden bepaald bij de internationale overeenkomsten die
België binden, tot de verantwoordelijke Staat met het verzoek de asielzoeker over te nemen of
opnieuw over te nemen. Wanneer de asielzoeker aan de verantwoordelijke Staat overgedragen dient
te worden, kan de Minister of zijn gemachtigde hem de binnenkomst of het verblijf in het Rijk
weigeren en hem gelasten zich vóór een bepaalde datum bij de bevoegde overheden van deze Staat
aan te melden. Wanneer de Minister of zijn gemachtigde het voor het waarborgen van de effectieve
overdracht nodig acht, kan hij de vreemdeling zonder verwijl naar de grens doen terugleiden. Te dien
einde kan de vreemdeling in een welbepaalde plaats opgesloten of vastgehouden worden voor de tijd
die strikt noodzakelijk  is voor de uitvoering van de overdracht, zonder dat de duur van de hechtenis
of van de vasthouding twee maanden te boven mag gaan.”

Verzoeker betwist niet dat de Griekse Overheid heeft ingestemd met de vraag tot overname.
Evenmin betwist hij dat hij in Griekenland een eerste asielaanvraag heeft ingediend.



3
RvV X

Ter adstruering van zijn middel, beroept verzoeker zich op de uitzondering voorzien in artikel
51/5, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet om te stellen dat de verwerende partij de
redenen die hij inroept om de asielaanvraag in België te doen behandelen – met name dat er
ernstige problemen bestaan in Griekenland met de behandeling van asielaanvragen - in
overweging moest nemen.

Uit de wetsgeschiedenis (Parl. St., Kamer, 1995-96, nr. 364/1, 34) van het hiervoor
aangehaalde artikel 51/5, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet blijkt, dat deze bepaling
expliciet de soevereine macht van de Belgische Staat om elke aanvraag die in België wordt
ingediend, te onderzoeken, in herinnering brengt, zelfs wanneer deze met toepassing van de
criteria van de internationale overeenkomsten die België binden, niet verplicht is de
asielaanvraag in behandeling te nemen. Op grond van deze bepaling beschikt de minister of
zijn gemachtigde over een ruime appreciatiebevoegdheid om een voordeel aan de
asielaanvrager toe te kennen, met name de behandeling van de asielaanvraag in België indien
de vreemdeling daarmee instemt. Een overheid die over de mogelijkheid beschikt om een
voordeel toe te kennen aan een bestuurde, heeft de verplichting om zich uit te spreken
telkens haar een daartoe strekkende aanvraag wordt voorgelegd. Derhalve vereist de
uitoefening van de in artikel 51/5, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, bepaalde
appreciatiebevoegdheid dat een zorgvuldig optredende vreemdeling een daartoe strekkende
aanvraag indient, minstens in principe de specifieke elementen of redenen doet kennen
waarom, naar zijn mening - en met zijn instemming - de minister of zijn gemachtigde
toepassing dient te maken van zijn in artikel 51/5, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet,
besloten appreciatiebevoegdheid. Van een bestuur dat besluit dat met toepassing van
internationale overeenkomsten die België verbinden, België niet verantwoordelijk is voor de
behandeling van het asielverzoek van een vreemdeling die zich aan de grens of in het Rijk
vluchteling verklaart, kan immers niet worden geëist dat het ambtshalve, zonder dat haar ter
zake concrete gegevens worden verstrekt of zonder dat deze zonder meer voor de hand
liggend zijn of uit de aanvraag tot asiel en de overgelegde stukken blijken, gaat onderzoeken
of, indien de vreemdeling instemt, er redenen zijn om te beslissen het verzoek tot asiel te
behandelen. Uit de overlegde stukken blijkt niet dat verzoeker op enig moment in de
procedure specifieke elementen heeft aangehaald waarbij de Belgische overheid zijn
asielaanvraag zou dienen te behandelen en niet de Griekse autoriteiten. Derhalve  houdt de
bestreden beslissing geen miskenning in van  artikel 51/5, § 1, tweede lid.

In zoverre verzoeker in het enig middel de schending aanvoert van artikel 8 EVRM, stelt de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vast dat hij niet in concreto uiteenzet in welke mate
deze bepaling is geschonden. Een onderdeel dat op zulk een summiere wijze is ontwikkeld
laat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet toe de wettigheidscontrole uit te oefenen.

Ook wat de schending van artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden betreft, stelt de Raad vast dat verzoeker niet in concreto
uiteenzet in welke mate dit artikel is geschonden. Verzoeker beperkt zich tot een louter
theoretische verwijzing naar een rapport waarin bepaalde kritiek wordt geuit ten aanzien van
Griekenland, maar betrekt dit rapport op geen enkele wijze op zijn persoonlijke situatie.
Integendeel, uit de verklaringen van verzoeker blijkt dat hij gedurende vijftien maanden in
Griekenland heeft verbleven. Op geen enkel ogenblik heeft verzoeker gewag gemaakt over de
wijze waarop hij door de Griekse lidstaat werd behandeld. Een schending van artikel 3 EVRM
wordt niet aangetoond.

In verband met de vermeende schending van het Verdrag inzake de rechten van het Kind laat
verzoeker na aan te geven welke bepaling hij geschonden acht zodat het voor de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen onmogelijk is om een wettigheidscontrole uit te oefenen.
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Wat betreft de humanitaire clausule waar verzoeker naar verwijst, dient te worden opgemerkt
dat de Belgische staat niet kan worden verplicht zijn asielaanvraag te  behandelen. Dit blijkt
duidelijk uit de voornoemde Europese verordening, waarin een mogelijkheid wordt geschapen
om in bepaalde gevallen een asielaanvraag te behandelen, maar geen verplichting wordt
opgelegd om dit effectief te doen, wanneer andere staten verantwoordelijk zijn voor de
behandeling van de asielaanvraag, conform de criteria die worden vermeld in voornoemde
Europese verordening. In artikel 15, alinea 1 van de voormelde verordening staat duidelijk het
woord “kan” en niet “moet”. Het is immers niet de kandidaat-vluchteling die bepaalt welke
staat zijn asielaanvraag zal behandelen. Bovendien dient de raad vast te stellen dat uit de
stukken van het administratief dossier niet blijkt dat verzoeker humanitaire argumenten heeft
aangehaald om zijn asielaanvraag in België behandeld te zien, zodat hij de verwerende partij
dan ook niet kan verwijten geen rekening gehouden te hebben met de humanitaire clausule.
Verzoeker kan niet voor het eerst voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen redenen van
humanitaire aard doen gelden om zijn asielaanvraag door de Belgische asielinstanties te
laten behandelen (R.v.St., nr. 125.747, 27 november 2003).

In zoverre en in de mate dat de overige door verzoeker aangehaalde beginselen niet
samenvallen met de hiervoor onderzochte bepalingen, merkt de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen op dat hij niet uiteenzet op welke wijze deze zijn miskend, zodat
hij ze niet op ontvankelijke wijze heeft aangevoerd.

Het enig middel is ongegrond.

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. Er is
derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21
december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen
met het beroep tot nietigverklaring verworpen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN :

Enig artikel.

De motivering van het arrest nr. 2425 van 9 oktober 2007 wordt vervangen door de
motivering van bovenstaand arrest.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig oktober
tweeduizend en zeven door:

mevr. J. CAMU,      wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. E. VANDERSCHOMMEN,   toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,
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 E. VANDERSCHOMMEN.   J. CAMU.


