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nr. 34 298 van 17 november 2009

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en

asielbeleid.

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op

21 september 2009 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid

van 5 september 2009 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten.

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 en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 2 oktober 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

4 november 2009.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DE LIEN, die loco advocaat J. CORNELISSENS verschijnt

voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1.1 Op 12 juli 2003 wordt aan de verzoekende partij een eerste bevel om het grondgebied te verlaten

gegeven.

Op 1 juni 2004 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van

(oud) artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet).

De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken neemt op 20 september 2004 de beslissing

waarbij de verzoekende partij haar aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard.
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Op 14 november 2005 wordt aan de verzoekende partij opnieuw een bevel om het grondgebied te

verlaten ter kennis gebracht.

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring dat de verzoekende partij op 13 december

2005 tegen voormeld bevel heeft ingediend bij de Raad van State, worden op 21 mei 2008 verworpen

bij arrest nr. 183.066.

Op respectievelijk 16 mei 2007, 9 december 2007 en 13 juli 2008 wordt nogmaals een bevel om het

grondgebied te verlaten aan de verzoekende partij ter kennis gebracht.

Op 26 oktober 2008 verkrijgt de verzoekende partij opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten.

Het beroep tot nietigverklaring dat de verzoekende partij op 25 november 2008 heeft ingediend bij de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt bij arrest nr. 23 256 verworpen.

1.2 Op 5 september 2009 wordt andermaal een bevel om het grondgebied te verlaten ter kennis

gebracht. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:

“(…) REDEN (EN) VAN DE BESLISSING : (2)

Artikel 7, eerste lid, 1 °: verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de vereiste documenten: de

betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig visum.

Artikel 7, eerste lid, 3": wordt door de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid of zijn gemachtigde, V.

D., attaché, geacht de openbare orde te kunnen schaden: betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan

inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen, als mededader,

Artikel 7, eerste lid, 6°: beschikt niet over voldoende middelen van bestaan voor de duur van het

voorgenomen verblijf en is niet in staat die middelen wettelijk te verwerven. Hij is slechts in het bezit van

4.28 euro. (…)”

2. Over de rechtspleging

De verzoekende partij vraagt in haar verzoekschrift de schorsing en de nietigverklaring van de

beslissing d.d. 5 september 2009 ter kennis gebracht aan de verzoekende partij op dezelfde datum, met

name ‘een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en

beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde’. De Raad merkt op dat ten aanzien van de verzoekende

partij geen beslissing houdende bevel tot het verlaten van het grondgebied met beslissing tot

terugleiding naar de grens en een beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde werd genomen en dat

integendeel aan verzoekende partij op 5 september 2009 een bevel om het grondgebied te verlaten –

Model B werd afgeleverd. De Raad zal zich dan ook beperken tot de wettigheidtoetsing van voormelde

beslissing.

3. Over de ontvankelijkheid

3.1 Ambtshalve stelt de Raad een gebrek aan belang vast, daar een eventuele nietigverklaring van de

bestreden beslissing niet belet dat de verzoekende partij onder gelding valt van talrijke eerdere bevelen

om het grondgebied te verlaten, met name het bevel van 12 juli 2003, 14 november 2005, 16 mei 2007,

9 december 2007, 13 juli 2008 en 26 oktober 2008.

3.2 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) kan de vreemdeling slechts beroepen voor de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen brengen als deze doet blijken van een benadeling of een belang.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens 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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Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks,

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148 037).

Opdat de verzoekende partij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd is

door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden

beslissing moet aan verzoekende partij bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect

sorteren.

3.3. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij reeds het voorwerp heeft uitgemaakt

van verschillende bevelen om het grondgebied te verlaten, met name van 12 juli 2003, 14 november

2005, 16 mei 2007, 9 december 2007, 13 juli 2008 en 26 oktober 2008. De vordering tot schorsing en

het beroep tot nietigverklaring dat door de verzoekende partij werd ingediend tegen het bevel van 14

november 2005 werd door de Raad van State verworpen bij arrest nr. 183.066 van 21 mei 2008. Dit

bevel is aldus definitief geworden en kan te allen tijde door de verwerende partij worden uitgevoerd. De

verzoekende partij heeft nagelaten een beroep tot nietigverklaring in te dienen tegen de overige

voormelde bevelen, zodat ook deze ondertussen definitief zijn geworden en door de verwerende partij

nog steeds kunnen worden uitgevoerd.

De uitvoerbaarheid van voormelde bevelen staat los van het thans bestreden bevel. Bijgevolg maakt het

bestreden bevel een herhaald bevel uit, waarvan de eventuele nietigverklaring de illegale verblijfssituatie

van de verzoekende partij niet wijzigt en voor haar geen nut oplevert omdat de verwerende partij nog

steeds de bevelen om het grondgebied van het Rijk te verlaten van 12 juli 2003, 14 november 2005, 16

mei 2007, 9 december 2007, 13 juli 2008 en 26 oktober 2008 kan uitvoeren, vermits deze definitief zijn

geworden (RvS 2 oktober 2003, nr. 123.774; RvS 11 mei 2005, nr. 144.319). Er dient dan ook te worden

vastgesteld dat het ingestelde beroep tegen het bestreden bevel niet ontvankelijk is bij gebrek aan het

rechtens vereiste belang. De door de verwerende partij opgeworpen exceptie wordt bijgetreden.

3.4 In de mate dat de verzoekende partij een schending van artikel 3 van het EVRM aanvoert, stelt de

Raad vast dat de verzoekende partij moet doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden

aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag worden teruggeleid, een ernstig en

reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. Zij moet deze

beweringen staven met een begin van bewijs. Zij moet concrete, op haar persoonlijke situatie betrokken

feiten aanbrengen. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich

volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van

het EVRM kan worden geschonden volstaat op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105 233; RvS 28

maart 2002, nr. 105 262; RvS 14 maart 2002, nr. 104 674; RvS 25 juni 2003, nr. 120 961; RvS 8 oktober

2003, nr. 123 977). Waar de verzoekende partij argumenteert dat zij gezien de ernst van haar medische

problematiek een repatriëring een schending van artikel 3 van het EVRM zou uitmaken, kan geen

schending van artikel 3 van het EVRM vastgesteld worden.

3.5 De verzoekende partij stelt dat zij onmogelijk kan nagaan of de bestreden beslissing werd genomen

door een daartoe bevoegd persoon.

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel,

gewijzigd door het koninklijk besluit van 29 augustus 2009, voorziet dat de hiërarchische structuur van de

federale overheidsdiensten verdeeld wordt in vier niveaus, namelijk niveau A, dat het hoger niveau is, en

de niveaus B, C, en D. Het niveau A bevat vijf klassen, genummerd van A1 tot A5 die de hoogste is.

Artikel 4, §1, eerste lid van het voornoemde koninklijk besluit bepaalt dat ‘De ambtenaren benoemd in de

klassen A1 en A2 dragen de titel van attaché’ en artikel 4, §2, tweede lid bepaalt dat ‘Het niveau C omvat

de graden van administratief assistent en van technisch assistent.’

Overeenkomstig artikel 8 van het ministerieel besluit van 17 mei 1995, zoals gewijzigd door het

ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende de delegatie van bevoegdheid van de minister inzake

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

MB van 17 mei 1995) wordt aan de personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken die minimaal

een functie van attaché uitoefenen of tot de A1-klasse behoren, delegatie van bevoegdheid van de

minister verleend voor artikel 52, § 4, vijfde lid van koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het

Vreemdelingenbesluit).

Artikel 8 van het MB van 17 mei 1995 bepaalt:
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“Art. 8. Aan de personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken die minimaal een functie van

administratief assistent uitoefenen wordt delegatie van bevoegdheid verleend voor de toepassing van de

volgende bepalingen van de wet van 15 december 1980 : artikel 7, eerste lid; artikel 8bis, § 2, eerste lid;

artikel 10, § 2, vijfde lid; artikel 10ter, § 2, tweede lid, en § 2bis, tweede lid; artikel 11, § 2, alinéa 3;

artikel 12bis, § 2, vierde lid, § 3, vierde lid, en § 6; artikel 13, § 6, tweede lid; artikel 14, eerste lid; artikel

15, tweede lid; artikel 17, § 2, vierde lid; artikel 30bis, §§ 3 en 6; artikel 39/69, § 3; artikel 39/79, § 2,

eerste lid; artikel 41, vierde lid; artikel 41bis, tweede lid; artikel 42, § 4, tweede lid; artikel 42bis, § 1,

tweede zin; artikel 42ter, § 3; artikel 42quater, § 5; artikel 42quinquies, § 5 en § 6, derde lid; artikel

42octies, § 2, eerste lid; artikel 43, tweede en derde lid; artikel 51/3, § 3; artikel 51/4, § 2, derde lid;

artikel 51/5, § 3, eerste lid; artikel 51/10, eerste en derde lid; artikel 57/8, tweede lid; artikel 57/31,

tweede lid; artikel 57/35, § 1, tweede lid; artikel 57/36, § 2, drie en vierde lid; artikel 58; artikel 61, § 1,

tweede tot vierde lid; artikel 61/7, § 3, tweede lid, en § 5; artikel 61/11; artikel 61/12, zesde lid.”

De verzoekende partij betwist niet dat V.D. een ambtenaar is van de Dienst Vreemdelingenzaken. Gelet

op zijn titel “attaché”, is hij een ambtenaar van niveau A, heeft hij minimaal een functie van administratief

assistent en is hij bijgevolg gemachtigd om de bestreden beslissing te nemen. Uit het door de

verwerende partij neergelegde en door de verzoekende partij niet betwiste attest, blijkt bovendien dat

V.D., als attaché tewerkgesteld bij de Dienst Vreemdelingenzaken op de dienst Opgeslotenen,

ingevolge het ministerieel besluit van 18 maart 2009, art. 8 beslissingen mag nemen. Derhalve wordt

niet aangetoond dat attaché V.D. niet bevoegd is om de bestreden beslissing te nemen.

3.6 Het betoog van de verzoekende partij waarbij zij vermeende schendingen aanvoert van artikel 7 van

de Vreemdelingenwet – Machtsoverschrijding kan geen afbreuk doen aan de onder het punt 3.2 en 3.3

gedane vaststelling(en).

3.7 Ter terechtzitting stelt de raadsman van verzoekende partij dat de bestreden beslissing een “parafje”

bevat zodat het niet duidelijk is wie de beslissing heeft genomen en met betrekking tot de nota van de

verwerende partij stelt de raadsman vast dat het een “gescande” handtekening bevat en verzoekt de

Raad om de nota uit de debatten te weren.

Wat de opmerking betreft in verband met het “parafje” op de bestreden beslissing stelt de raadsman

vervolgens dat hij zich gedraagt naar de wijsheid van de kamervoorzitter zo zou blijken dat er geen

actueel belang is wegens “herhaalde bevelen”.

Wat de opmerking betreft in verband met de “gescande” handtekening op de nota van verwerende partij

stelt de Raad vast dat los van de vraag of de ingediende nota met opmerkingen naast de “gescande”

handtekening niet ook een manuele handtekening bevat en los van de vraag of het middel van

openbare orde is, er geen noodzaak bestaat om hierover uitspraak te doen aangezien uit hetgeen

hierboven blijkt in elk geval dat het beroep tot nietigverklaring en tot schorsing van de tenuitvoerlegging

niet wordt ingewilligd. In die omstandigheden is het niet nodig om het ter terechtzitting opgeworpen

middel van de raadsman van verzoekende partij te onderzoeken. Ten overvloede wijst de Raad erop dat

de Vreemdelingenwet en het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen enkele bepaling bevat waarin wordt gesteld dat de nota

met opmerkingen van de verwerende partij een manueel geplaatste handtekening dient te dragen. De

Raad stelt vast dat de raadsman van verzoekende partij nalaat de bepaling aan te duiden die zou

verhinderen dat een gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid gebruik maakt

van een ingescande handtekening en evenmin de bepaling aanbrengt die deze gemachtigde zou

verplichten zijn handtekening manueel aan te brengen op dit procedurestuk. Voor zover het de

bedoeling is van de raadsman van verzoekende partij om de nota met opmerkingen uit de debatten te

weren wegens het gebrek aan een manuele handtekening is het middel ongegrond.

4. Korte debatten

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien november tweeduizend en negen

door:

mevr. Ch. BAMPS, voorzitter,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS Ch. BAMPS


