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 nr. 109 064 van 4 september 2013 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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 Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

4 september 2013 heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van 

de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 31 augustus 2013 tot 

terugdrijving (‘bijlage 11’) en van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum tot vasthouding in 

een welbepaalde aan de grens gelegen plaats. 

 

Gezien titel Ibis, 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 artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 september 

2013. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. GAKWAYA, die loco advocaat M. KADIMA verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak: 
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1.1. Verzoeker komende uit Kinshasa, meldde zich op 31 augustus 2013 aan op de nationale 

luchthaven te Zaventem. Hij was in het bezit van een Congolees paspoort afgegeven op 11 november 

2009, voorzien van een Schengenvisum (type C), afgeleverd door de Belgische ambassade en geldig 

van 16 augustus 2013  tot 30 september 2013.   

 

1.2. Op 31 augustus 2013 werd de beslissing tot terugdrijving genomen op basis van artikel 3, eerste lid, 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen 15 december (hierna: de Vreemdelingenwet). Deze beslissing, 

aan verzoeker ter kennis gebracht op 31 augustus 2013, is gemotiveerd als volgt: 

 

“[…] Op 31/08/2013 om 07u10 uur, aan de grensdoorlaatpost  BRUNAT, 

werd door ondergetekende, 

de heer: 

naam [M.] voornaam [K.K.] 

geboren op […] te […] geslacht (m/v) Mannelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Congo (Dem. Rep.) wonende te [….] 

houder van het document  pp nummer OB0054321 

afgegeven te MINAFFET op : 11/11/2009 

houder van het visum nr. 010924885 van het type C afgegeven door België 

geldig van 16/08/2013 tot 30/09/2013 

voor een duur van 30 dagen, met het oog op :  

afkomstig uit Kinshasa met SN358 […], op de hoogte gebracht van het feit dat de toegang tot het 

grondgebied aan hem […] wordt geweigerd, krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 15.12.1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, om de volgende reden(en) : 

[…] 

(E) Is niet in het bezit van documenten die het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfs-

omstandigheden staven (art. 3, eerste lid, 3°) Betrokkene wil een wagen komen kopen in Frankfurt, 

alwaar hij volgens zijn zeggen maar 2 à 3 dagen zal blijven en de rest van de periode tot 29/09 in 

België. Zijn terugkeerticket is nochtans vanuit Frankfurt op 29/09. Hij kan geen uitleg geven over wat hij 

in België komt doen. Hij is niet in het bezit van een uitnodiging en bezit geen toeristische documentatie 

(geen reisgids, geen toeristische folders, geen stadsplannen). Hij bezit geen hotelreservatie. 

[…]” 

 

2. Rechtspleging  

 

Waar verzoeker vraagt om het ingestelde beroep te behandelen in de Franse taal dient erop te worden 

gewezen dat het gebruik van de talen in de rechtspleging niet ter vrije keuze staat van de partijen maar 

op dwingende wijze geregeld wordt door artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als 

volgt: “Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de 

beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werking het ganse land bestrijkt krachtens 

de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun binnendiensten. 

Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling in de 

taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.”  

 

Artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat voorzien is in 

artikel 53 van wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de voorbereidende 

werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van 

een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 107) blijkt dat 

aangezien de regeling inzake het taalgebruik voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen naadloos 

aansluit bij die welke thans geldt voor de Raad van State deze regelingen op dezelfde wijze dienen te 

worden geïnterpreteerd. De bepaling dat de beroepen behandeld dienen te worden in de taal die de 

diensten waarvan de werking het hele land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen 

in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten verplicht de Raad van State, en bijgevolg 

ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn arresten gebruik te maken van de taal van de 

akte waarvan de vernietiging gevorderd wordt. De bestuurshandelingen waarvan de vernietiging 

gevorderd wordt zijn immers steeds afkomstig van overheden die onderworpen zijn aan de wetgeving 

op het gebruik van talen in bestuurszaken (Les Novelles, v° Droit administratif, tome VI, Brussel, 

Bruylant, 1975, p. 737, randnrs. 2249-2250).  
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Gelet op het voorgaande en het feit dat de bestreden beslissing door het bestuur, conform de bepaling-

en van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, werd 

genomen in het Nederlands dient de Raad de Nederlandse taal als proceduretaal te hanteren. 

 

3. Over de ontvankelijkheid  

 

In de mate dat verzoekers vordering eveneens gericht is tegen de beslissing tot vasthouding dient de 

Raad op te merken dat een dergelijke beslissing overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet enkel aanvechtbaar is bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van de 

verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen. De Raad is zonder 

rechtsmacht om kennis te nemen van het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

van de tenuitvoerlegging van deze beslissing. 

 

Met betrekking tot de beslissing tot vasthouding is de vordering derhalve onontvankelijk. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Krachtens artikel 39/82, §2 van de Vreemdelingenwet en artikel 43, § 1, van het koninklijk besluit 

van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan 

de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid alleen worden bevolen als 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte kunnen 

verantwoorden, de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de akte een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

kan berokkenen en er feiten worden aangevoerd die de uiterst dringende noodzakelijkheid 

rechtvaardigen. 

 

4.2. De schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft een uitzonderlijk en ongewoon 

karakter. De toepassing van de procedure verstoort immers het normale verloop van de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en herleidt de rechten van de verdediging tot een strikt 

minimum. Om deze redenen moet de verantwoording door de verzoekende partij van de uiterst 

dringende noodzakelijkheid evident en dus op het eerste zicht onbetwistbaar zijn. De procedure kan 

daarom slechts worden aangewend in de enkele gevallen dat het spoedeisend karakter van de zaak, 

ofwel voor iedereen duidelijk is, ofwel door de verzoekende partij duidelijk wordt aangetoond aan de 

hand van precieze en concrete gegevens. De bewijslast is tweeledig: de verzoekende partij moet 

aantonen dat de schorsing van de tenuitvoerlegging volgens de gewone procedure te laat zal komen en 

dat zij bij het instellen van de vordering met de vereiste spoed, diligentie en alertheid is opgetreden. 

 

4.3. Het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is een afzonderlijke voorwaarde, die ook 

afzonderlijk dient te worden beoordeeld (RvS 12 juni 2002, nr. 107.797). Bij de beoordeling van het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient rekening te worden gehouden met het feit dat de gevraagde 

schorsing een nuttig effect moet kunnen sorteren en met het gegeven dat het moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel specifiek en rechtstreeks moet voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissing. Hieruit volgt dat moet worden aangetoond dat het besluit waarvan de schorsing van de 

tenuitvoerlegging wordt gevraagd aan de oorsprong ligt van het nadeel. Het ingeroepen nadeel mag niet 

het gevolg mag van de eigen keuzes, daden of gedragingen van verzoeker (RvS 8 januari 2003, nr. 

114.306; RvS 5 september 2006, nr. 162.311).  

 

4.4. Voor wat betreft het moeilijk te herstellen ernstig nadeel stelt verzoeker: “Que si le requérant est 

refoulé vers le Congo, alors qu’il a eu un visa Schengen en bonne et due forme, c’est 

psychologiquement et moralement difficile. Que le requérant sera obligé de recommencer les 

démarches à partir du Congo sans être sûre d’avoir encore le visa, vu qu’il a été refoulé. Que le fait qu’il 

soit refoulé vers le Congo, lui causera un préjudice grave et difficilement réparable, du fait qu’il aura 

difficile d’avoir encore le visa Schengen, tous les états Schengen seront alertés de la situation. Que le 

requérant pourra souffrir moralement et psychologiquement toute sa vie, par le fait d’être enfermé dans 

un centre et refoulé par la suite.”  

 

4.5. Verzoeker werpt op dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met alle elementen die 

zich in het administratief dossier bevinden, meer bepaald met de uitnodiging en de hotelreservatie.   

 

De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient echter beoordeeld te worden in functie van 

de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze 

beslissing te nemen. Het bestuur kan niet verweten worden geen rekening te hebben gehouden met 
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stukken die hem niet kenbaar werden gemaakt. De Raad beoordeelt immers slechts de wettigheid en de 

redelijkheid van de bestreden beslissing.  

 

Uit het verslag van de Federale Politie van de nationale luchthaven van 31 augustus 2013 blijkt dat 

verzoeker op het ogenblik van de grenscontrole geen enkel document heeft neergelegd dat het doel en 

de omstandigheden van het voorgehouden verblijf staven. 

 

Voor zover verzoeker zich beroept op een moreel en psychologisch nadeel  kan een dergelijk nadeel in 

regel worden hersteld door de morele genoegdoening die een eventueel vernietigingsarrest biedt. Het is 

slechts anders indien de verzoeker aantoont dat in zijn geval bijzondere omstandigheden een 

onmiddellijk optreden van de Raad noodzakelijk maken. Dergelijke bijzondere omstandigheden toont 

verzoeker evenwel niet aan. 

 

Verzoeker werpt op dat hij het in de toekomst moeilijk zal hebben om nog een visum aan te vragen. Een 

hypothetisch nadeel kan echter niet worden aangenomen. Het aangevoerde nadeel moet immers ook 

zeker zijn. Een hypothetisch nadeel kan geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel staven. 

 

4.6. De vaststelling dat niet is voldaan aan één van de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 

39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 

houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen volstaat om de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid af te wijzen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier september tweeduizend dertien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN A. VAN ISACKER 

 


