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nr. 99 818 van 26 maart 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

1. de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

2. de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 30 november 2012

heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen van 30 oktober 2012 (eerste bestreden beslissing) en tegen de beslissing van de

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en

Armoedebestrijding van 6 november 2012 (tweede bestreden beslissing).

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 (Vreemdelingenwet).

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 13 december 2012 met

refertenummer X.

Gezien het administratieve dossier van eerste verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 30 januari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 maart 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat Z. NAGY en van attaché K.

GOOSSENS, die verschijnt voor de eerste verwerende partij, en van advocaat C. MORARU loco

advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de tweede verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Eerste bestreden beslissing

De eerste bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Kathmandu en bent u in het bezit van de Nepalese

nationaliteit. U bent lid van de Nepali Congress Party sinds 2046 (Nepalese kalender, 1989-1990 in de

Westerse kalender) en werd actief voor de partij in 2051 (1994-1995). U werd secretaris van de partij in

Bigu VDC (Village Development Committee) in het district Dholaka. In 2054 (1997-1998) was u

kandidaat bij de verkiezingen voor voorzitter van de VDC, maar u verloor. In 2056 (1999-2000) werd u

meerdere keren om kleine donaties gevraagd door de Maobadi. U verhuisde datzelfde jaar naar

Kathmandu. In Kathmandu had u een tapijtenfabriek die in 2066 overkop ging nadat Maobadi

vakbonden hadden ingevoerd. U begon dan een noedelfabriek in Kathmandu (Phulbari). Hoewel u in

Kathmandu woonde, bleef u actief in Bigu VDC en in het district Dholaka voor de Nepali Congress

Party. U voerde sociaal werk uit en rekruteerde nieuwe leden. Op 13/2/2067 (27 mei 2010) woonde u

een vergadering bij van uw partij. Er waren 26 à 27 leden aanwezig. U werd de taak gegeven om

nieuwe leden te rekruteren en applicatieformulieren uit te delen. Tijdens de vergadering stormden 7

leden van YCL (Young Communist League) binnen. U werd door drie van hen geslagen. U vertrok

dezelfde dag naar Charikot waar u naar het ziekenhuis ging op 14/2/2067 (28 mei 2010). U ging de dag

nadien naar de politie waar uw klacht geregistreerd werd. De politie zei dat uw klacht onderzocht zou

worden. U keerde terug naar uw huis in Kathmandu. Op 31/2/2067 (14 juni 2010) kwamen Maobadi

binnen in uw kamer en gaven een brief af waarin stond dat u klacht had ingediend tegen mensen van

YCL en dat u bijgevolg gedood zou worden. Op 4/3/2067 (18 juni 2010) verliet u Kathmandu en vertrok

u naar Delhi. U nam in Delhi op 27/3/2067 (11 juli 2010) een vlucht naar België met een Nepalees

paspoort onder een andere naam dat was geregeld door een smokkelaar. U diende een asielaanvraag

in op 13 juli 2010. Na uw vertrek uit Nepal kwamen Maobadi nog bij uw vrouw langs om naar u te

vragen. U bent in het bezit van volgende documenten: uw Nepalese citizenship card, uw rijbewijs

afgegeven op 26 mei 2006, een lidkaart van de Himalayan Social Service Youth Club, een lidkaart van

de Himalayan Sherpa Society, een lidkaart van de Nepali Congress Party, een attest van de Himalayan

Social Service Youth Club, een schoolattest afgegeven op 25 juli 1984, een brief van een

mensenrechtenorganisatie waarin staat dat u vervolgd werd door Maobadi afgegeven op 4 september

2010, een aanbevelingsbrief van de Himalayan Sherpa Society waarin staat dat u uit het land moest

vluchten omwille van de Maobadi afgegeven op 10 september 2010, een brief van Bigu VDC waarin

staat dat uw vrouw een brief had afgegeven zeggende dat u naar het buitenland diende te verhuizen

omwille van Maobadi, een brief van Maobadi waarin staat dat u een donatie van 150 000 roepies diende

te betalen omdat u een klacht indiende tegen vier YCL leden, een brief van Nepali Congress waarin

staat dat u omwille van de Maobadi uw woonplaats moest verlaten afgegeven op 16 januari 2011, een

medisch attest van het hospitaal te Charicot afgegeven op 28 mei 2010, een attest van de Himali

Sherpa Society waarin staat dat u tot secretaris was verkozen op 30 april 2010, een brief van de politie

van Charikot waarin een samenvatting van uw problemen met Maobadi wordt gegeven afgegeven op 29

juni 2010, een brief van de Himalayan Social Service Youth Club waarin staat dat u problemen had met

YCL afgegeven op 8 juni 2010, een brief van het Nepali Congress District Committee waarin staat dat u

problemen had met YCL afgegeven op 30 mei 2010, een brief van Maobadi waarin staat dat u openlijk

Maobadi bekritiseerde en dat het beter zou zijn mocht u de Maobadi vervoegen afgegeven op 12

september 2008, een krantenartikel waarin staat dat u bedreigd werd door YCL en talrijke documenten

die aantonen dat u een tapijtenfabriek en later een noedelfabriek had.

B. Motivering

Na het gehoor door het Commissariaat-generaal dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd

bent een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk

te maken en wel om volgende redenen. U verklaarde in Nepal geviseerd te zijn door YCL omdat u zelf

lid was van de Nepali Congress Party. Vooreerst dient gewezen te worden op enkele merkwaardige

elementen in uw verklaringen die de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op de helling zetten. Zo is

het weinig geloofwaardig dat u een zeer actief lid van Nepali Congress Party in Bigu VDC was, zoals u

beweerde (CGVS, 12). U woonde namelijk in Kathmandu, dat op een dag reizen van Bigu VDC ligt

(CGVS, p. 4). U had in Kathmandu ook een tapijtenfabriek tot 2065 en nadien had u een noedelfabriek.

Het lijkt dan ook niet waarschijnlijk dat u in Bigu VDC een belangrijke functie voor de Nepali Congress

Party bekleedde. Het is verder ook bevreemdend dat u tijdens de vergadering op 13/2/2067 (27 mei

2010) als enige aanwezige tijdens een vergadering van de Nepali Congress Party geslagen zou zijn

door Maobadi. U verklaarde dat u geviseerd werd door de Maobadi omwille van uw lidmaatschap van de

partij en omdat u lidmaatschapsformulieren uitdeelde (CGVS, p. 10). Er waren echter een heleboel

andere leden van de Nepali Congress Party aanwezig waaronder de voorzitter van Bigu VDC. Toen u

werd gevraagd waarom u specifiek geviseerd zou worden door Maobadi, antwoordde u dat u actief was

op een hoger niveau, namelijk dat van het district Dholaka. Zoals eerder werd opgemerkt, is het echter

weinig waarschijnlijk dat u als inwoner van Kathmandu een zeer actieve functie vervulde voor de Nepali

Congress Party in een ander district. Dat de Maobadi wilden dat u hun partij vervoegde door u met de
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dood te bedreigen, houdt verder ook geen steek (CGVS, p. 11, 12, 14). Verder dient ook opgemerkt te

worden dat uw verklaringen niet overeenstemmen met informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt en waaruit blijkt dat de Maobadi in Nepal een verbeterde houding aangenomen hebben ten

aanzien van hun politieke tegenstanders en democratisch geworden zijn. Er zouden ook partij-

instructies zijn om tegenstanders van de partij niet langer te hinderen. Het vroegere beleid van de

UCPN-M (Unified Communist Party of Nepal (Maoist)), de partij van de Maobadi die ook gelinkt is aan

de YCL, om met geweld een volksrepubliek tot stand te brengen, heeft plaatsgemaakt voor een politiek

van compromissen en integratie in het bestaande politieke systeem. In het algemeen zouden leden van

gelijk welke partij zonder moeilijkheden politiek actief kunnen zijn en rondreizen in Nepal. Ook zou de

organisatie YCL die u vreest, nog slechts weinig actief zijn en zelfs op non-actief gezet zijn. Gericht

politiek geweld vanwege de Maobadi zou in Nepal niet meer voorkomen behalve in twee

uitzonderingssituaties (familieleden van iemand die tijdens de burgeroorlog werd gedood door Maobadi

die juridische stappen willen ondernemen tegen daders en specifieke lokale “high voltage” situaties bv.

nav lokale verkiezingen). Gezien u zich sinds 2054 (1997-1998) niet meer kandidaat stelde voor

verkiezingen kan u niet beschouwd worden als een lokale vijand van de Maobadi en is er geen enkele

reden om aan te nemen waarom u een uitzondering zou zijn en wel geviseerd zou worden door

Maobadi (CGVS, p. 9). Bovendien vermeldde u twee andere leden die ook bedreigd zouden zijn door

hun lidmaatschap van de Nepali Congress Party door de Maobadi, die echter allebei nog in leven zijn en

in Nepal wonen (CGVS, p. 16). Omwille van bovenstaande vaststellingen is het niet geloofwaardig dat u

als lid van Nepali Congress Party vermoord zou worden louter omwille van uw lidmaatschap van de

Nepali Congress Party, temeer daar u uw lidmaatschap opgaf als belangrijkste reden voor uw

vermeende vervolging (CGVS, p. 11). Hoe dan ook, u hebt niet aannemelijk gemaakt dat u zich niet

elders in Nepal zou kunnen vestigen om te ontkomen aan de problemen met de Maobadi in Dholka

district. U verklaarde dat de Maobadi u ook kwamen zoeken in Kathmandu (CGVS, p. 14-15). U

verklaarde dat ze vroegen om anderhalf miljoen roepies. In de brief die u voorlegde wordt echter

gesproken van 150 000 roepies. U wist ook niet wie langs was gekomen in Kathmandu (CGVS, p. 15).

Toen u werd gevraagd waarom u niet elders in Nepal zou kunnen leven, verklaarde u dat u niet constant

binnen kon blijven en dat mensen er misschien achter zouden kunnen komen wie u was (CGVS, p. 18).

Gezien u slechts lokaal actief was (in het district Dholaka) is het niet aannemelijk dat u overal in Nepal

gezocht zou worden. Een intern vluchtalternatief kan in uw geval dan ook niet uitgesloten worden. U

verklaarde bijkomend dat u omwille van hervormingen betreffende de arbeidswetgeving ingevoerd door

de Maobadi uw tapijtenfabriek hebt moeten opdoeken. Ook uw noedelfabriek is na uw vertrek stopgezet.

U verklaarde dat u nu niets meer heeft. U verkocht uw noedelfabriek echter voor 235 000 Nepalese

roepies en uw vrouw zou nu in Nepal leven van het spaargeld (CGVS, p. 18). Dit aangehaalde motief is

bovendien van louter economische aard en ressorteert bijgevolg niet onder de bepalingen van de

Conventie van Genève noch onder de bepalingen van subsidiaire bescherming. Uw documenten zijn

niet in staat deze beslissing te wijzigen. Aan uw identiteit wordt hier niet getwijfeld. Ook uw lidmaatschap

van de Himalayan Social Service Youth Club, van de Himalayan Sherpa Society en van de Nepali

Congress Party worden hier op zich niet betwist. Dat u uw school afmaakte in Nepal, eigenaar was van

een tapijtenfabriek en later van een noedelfabriek wordt hier ook niet in twijfel getrokken. Wat betreft de

overige documenten die u voorlegde (brief mensenrechtenorganisatie, brief Nepali Congress, brief

Himalayan Social Service Youth Club, brief politie, brief Himalaya Sherpa Society, brief Bigu VDC

brieven Maobadi, attest ziekenhuis krantenartikel), dient opgemerkt te worden dat hier telkens in

vermeld staat dat uw adres in Bigu VDC was, terwijl u zelf verklaarde reeds sinds 2056 (1999-2000) in

Kathmandu gewoond te hebben (CGVS, p. 3). Verder dient over deze documenten opgemerkt te

worden dat om bewijskrachtig te zijn, documenten dienen te kaderen in een geloofwaardig relaas,

hetgeen hier niet het geval is. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd

toegevoegd aan het administratieve dossier blijkt overigens dat in Nepal elk document tegen betaling

verkregen kan worden.

C. Conclusie

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. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

1.2. Tweede bestreden beslissing

De tweede bestreden beslissing luidt als volgt:

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN – ASIELZOEKER
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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 aan de persoon die verklaart te heten (…), geboren te Bigu, op (in) (…) en van

nationaliteit te zijn: Nepal, het bevel gegeven het grondgebied te verlaten.

REDEN VAN DE BESLISSING:

Op 31/10/2012 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus genomen. 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 ven 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 30 (dertig) dagen.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker vraagt om de bestreden beslissingen te schorsen en nietig te verklaren en hem de

vluchtelingenstatus en in ondergeschikte orde subsidiaire bescherming toe te kennen.

Verzoeker stelt vooreerst dat de bestreden beslissingen de artikelen 58 en 62 van de Vreemdelingenwet

en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen schenden. Verzoeker is van mening dat de tweede bestreden beslissing niet op

afdoende wijze uiteenzet waarom zijn asielaanvraag werd geweigerd en daarna een volledig andere

reden opgeeft voor het bevel om het grondgebied te verlaten. De eerste bestreden beslissing geeft niet

aan over welke informatie het Commissariaat-generaal beschikt. Bovendien gaat de eerste bestreden

beslissing volgens verzoeker niet in op zijn concrete situatie.

Verder stelt verzoeker dat het evenredigheidsbeginsel is geschonden. Volgens verzoeker heeft de

Belgische Staat geen rekening gehouden met zijn belangen. Een verplichte terugkeer naar Nepal brengt

voor de Belgische Staat immers geen voordeel met zich mee in vergelijking met het immense nadeel

voor verzoeker. Verzoeker loopt bij een terugkeer immers het risico in elkaar te worden geslagen.

Bovendien heeft hij geen inkomen. Het is dan ook buiten verhouding om hem de vluchtelingenstatus en

de subsidiaire bescherming te weigeren en naar Nepal terug te sturen.

Tot slot wijst verzoeker erop dat een gedwongen terugkeer een moeilijk te herstellen ernstig nadeel

uitmaakt.

2.2. Beoordeling van het beroep tegen de eerste bestreden beslissing

2.2.1. Schorsing

De Raad wijst erop dat het beroep tegen een beslissing van de Commissaris-generaal automatisch

schorsend is. Artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet bepaalt immers dat tijdens de voor het indienen

van het beroep vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep ten aanzien van de

vreemdeling geen enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied of terugdrijving gedwongen

kan worden uitgevoerd, behoudens mits toestemming van betrokkene.

2.2.2. Afweging van de belangen van de asielzoeker

De schending van het evenredigheidsbeginsel kan niet dienstig worden aangevoerd wanneer een

beroep wordt ingediend op grond van artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet. Het komt immers noch

de Commissaris-generaal, noch de Raad toe om bij de beoordeling van de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus een afweging te maken van de belangen van de asielzoeker. Het komt

de Commissaris-generaal en de Raad enkel toe om na te gaan of een asielzoeker voldoet aan de

voorwaarden van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet en hem al dan niet de

vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

2.2.3. Vluchtelingenstatus
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De Raad is van mening dat verzoeker niet kan worden erkend als vluchteling. De Raad hecht immers

geen geloof aan verzoekers asielrelaas.

Verzoekers verklaringen zijn immers weinig aannemelijk. Zo heeft de Commissaris-generaal in zijn

beslissing terecht gesteld dat het bevreemdend is dat verzoeker tijdens de vergadering van de Nepali

Congress Party op 27 mei 2010 als enige van de aanwezigen zou zijn geslagen door maobadi.

Verzoeker geeft hiervoor geen verklaring in zijn verzoekschrift. De Commissaris-generaal heeft ook

terecht opgemerkt dat verzoeker verklaarde dat de maobadi hem vroegen om anderhalf miljoen roepies

te betalen, terwijl in de brief die verzoeker hierover voorlegde wordt gesproken van 150 000 roepies.

Ook voor deze tegenstrijdigheid geeft verzoeker geen verklaring. Uit deze vaststellingen blijkt overigens

dat de Commissaris-generaal wel degelijk op verzoekers concrete situatie is ingegaan.

Bovendien komen verzoekers verklaringen niet overeen met de informatie in het administratief dossier

over de algemene veiligheidstoestand in Nepal, meer bepaald het antwoorddocument NEP2011-004w

van 14 september 2011 over de actuele dreiging vanwege UCPN-M en of YCL-kaderleden, de Subject

Related Briefing “Nepal” – “Veiligheidssituatie in Nepal” van 30 mei 2012 en het algemeen ambtsbericht

Nepal – 2012 van maart 2012. De Commissaris-generaal heeft immers terecht gesteld dat de maobadi

in Nepal een verbeterde houding hebben aangenomen ten aanzien van hun politieke tegenstanders, dat

er partij-instructies zijn om politieke tegenstanders niet langer te hinderen, dat het vroegere beleid om

met geweld een volksrepubliek tot stand te brengen heeft plaatsgemaakt voor een politiek van

compromissen en integratie in het bestaande politieke systeem en dat in het algemeen leden van

eender welke partij zonder grote moeilijkheden politiek actief kunnen zijn. De informatie waarop de

Commissaris-generaal zich voor deze vaststellingen heeft gesteund bevindt zich in het administratief

dossier.

Om deze redenen hecht de Raad geen geloof aan verzoekers asielrelaas. Bijgevolg maakt verzoeker

niet aannemelijk dat hij gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke

zin.

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

De Raad is van mening dat verzoeker niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.

Gelet op de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas maakt verzoeker immers niet aannemelijk dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst

een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

Verzoeker toont verder ook niet aan en er is geen gegeven voorhanden om aan te nemen dat er op dit

ogenblik in zijn land van herkomst een toestand heerst zoals omschreven in artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

2.2.5. Vernietiging

Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep tegen de eerste bestreden beslissing ten gronde

heeft kunnen onderzoeken, zodat er geen reden is om deze beslissing te vernietigen. De Raad kan

immers volgens artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging

overgaan als hij een onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen

ontbreken waardoor hij niet over de grond van het beroep kan oordelen.

2.3. Beoordeling van het beroep tegen de tweede bestreden beslissing

2.3.1. Beroep tot nietigverklaring

De Raad stelt ambtshalve vast dat verzoeker geen belang heeft bij zijn beroep tot nietigverklaring van

de tweede bestreden beslissing.

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kunnen slechts beroepen voor de

Raad worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of van een belang. Uit

de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van
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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 degene die geldt voor de Raad van State. Bijgevolg kan voor de interpretatie van de

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar degene die bij de Raad van State

wordt aangewend (Parl. St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, 116-117). 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 de verzoekende partij ook enig voordeel

opleveren en dus een nuttig effect sorteren.

De bestreden beslissing werd genomen in uitvoering van 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 (Vreemdelingenbesluit) en van artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet.

Artikel 75, § 2 van het Vreemdelingenbesluit 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 de betrokkene een bevel om het grondgebied te

verlaten. Onverminderd de opschortende werking bedoeld bij artikel 39/70, van de wet, worden de

beslissingen van de Minister of van diens gemachtigde door middel van een document overeenkomstig

het model van bijlage 13quinquies betekend (…)”.

Artikel 52/3, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “Indien de Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus weigert te erkennen of de subsidiaire

beschermingsstatus weigert toe te kennen aan een vreemdeling en de vreemdeling onregelmatig in het

Rijk verblijft, beslist de minister of zijn gemachtigde onverwijld dat de vreemdeling valt onder de in artikel

7, eerste lid, 1° tot 12° of de in artikel 27, § 1, eerste lid, en § 3, bedoelde gevallen. Deze beslissing

wordt ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig het bepaalde in artikel 51/2. Indien de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep van de vreemdeling tegen een beslissing genomen

door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen verwerpt in overeenstemming

met artikel 39/2, § 1, 1°, en de vreemdeling verblijft onregelmatig in het Rijk, beslist de minister of zijn

gemachtigde onverwijld dat de vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°, of de in artikel

27, § 1, eerste lid, en § 3, bedoelde gevallen. Deze beslissing wordt onverwijld ter kennis gebracht van

de betrokkene overeenkomstig artikel 51/2.”

Artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “Onverminderd de meer voordelige

bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of zijn gemachtigde aan de vreemdeling

die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk of om er

zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde datum te verlaten afgeven of moet

de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° bedoelde gevallen een bevel om het

grondgebied binnen een bepaalde datum te verlaten afgeven: 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de

overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet

overschreden werd; (…); 5° wanneer hij, ter fine van weigering van toegang, gesignaleerd is,

overeenkomstig artikel 3, 5°; (…); 11° wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd

teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel niet werd opgeschort of ingetrokken; 12° wanneer een

vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch opgeheven is.”

Uit artikel 52/3, § 1 van de Vreemdelingenwet blijkt dat, indien aan de vreemdeling die onregelmatig in

het Rijk verblijft, de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus niet werd toegekend of

indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep van deze vreemdeling tegen een beslissing

genomen door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen verwerpt in

overeenstemming met artikel 39/2, § 1, 1° van de Vreemdelingenwet, de Staatssecretaris of zijn

gemachtigde beslist dat deze vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12° van de

Vreemdelingenwet bedoelde gevallen. Gelet op de bewoordingen van artikel 52/3, § 1 van de

Vreemdelingenwet beschikt de Staatssecretaris of zijn gemachtigde bij het nemen van zijn beslissing

niet over enige beoordelingsmogelijkheid indien hij vaststelt dat aan beide navolgende bepalingen is

voldaan: ten eerste, de vreemdeling werd de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus

geweigerd of de Raad heeft het beroep van de vreemdeling tegen een beslissing genomen door de

Commissaris-generaal verworpen én ten tweede, deze vreemdeling verblijft onregelmatig in het Rijk. De
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Staatssecretaris of zijn gemachtigde moet bijgevolg eerst nagaan of aan deze twee voorwaarden is

voldaan. Is dit het geval, dan moet de Staatssecretaris of zijn gemachtigde vervolgens beslissen dat de

vreemdeling valt onder de in artikel 7 van de Vreemdelingenwet bedoelde gevallen.

Uit de bewoordingen van artikel 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet blijkt dat de Staatssecretaris of

zijn gemachtigde evenmin over enige beoordelingsmogelijkheid beschikt wanneer de vreemdeling zich

bevindt in één of meerdere van de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van deze bepaling bedoelde gevallen. Het

gebruik van het woord “moet” duidt immers op een gebonden bevoegdheid van de Staatssecretaris of

zijn gemachtigde.

Zodoende dient de Staatssecretaris of zijn gemachtigde op grond van artikel 52/3, § 1 van de

Vreemdelingenwet eerst bindend te beslissen dat de vreemdeling valt onder de gevallen bedoeld in

artikel 7, eerste lid, 1° tot 12° van de Vreemdelingenwet en vervolgens is hij, in het geval één of

meerdere van de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° bedoelde gevallen van toepassing zijn, verplicht een bevel om

het grondgebied te verlaten af te geven.

Uit de tweede bestreden beslissing blijkt dat verzoeker zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van

de Vreemdelingenwet bevindt. Verzoeker betwist dit ook niet in zijn verzoekschrift. Gelet op de dubbele

gebonden bevoegdheid waarover de gemachtigde van de Staatssecretaris beschikt, kan hij bij een

eventuele vernietiging van het bestreden bevel niet anders dan in uitvoering van artikel 52/3, § 1 en

artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten af

te geven na te hebben vastgesteld dat verzoeker in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij

artikel 2 van de Vreemdelingenwet vereiste documenten. Een eventuele vernietiging van de bestreden

beslissing kan aan verzoeker dan ook geen nut opleveren.

Gelet op het ontbreken van het wettelijk vereiste belang is het beroep tot nietigverklaring onontvankelijk.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring tegen de beslissing van de gemachtigde

van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 6

november 2012 worden verworpen.

Artikel 4

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 175 euro dient te

worden terugbetaald.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig maart tweeduizend dertien

door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN A. VAN ISACKER


