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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 16.878 van 2 oktober 2008
in de zaak RvV X  II 

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 16
mei 2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 28 april 2008 houdende de
weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag, aan verzoeker op diezelfde dag ter
kennis gebracht.

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 regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 7 augustus 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26
september 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij en haar advocaat C. MEERT en van
advocaat N. LUCAS, die loco advocaat  E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Verzoeker verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn.

Op 23 augustus 1996 vraagt verzoeker asiel aan in Nederland. Op 29 januari 2001 verkrijgt hij
een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. Die vergunning wordt evenwel op 28
februari 2003 ingetrokken. Hij is immers op 19 december 2002 ongewenst verklaard op
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grond van artikel 67 van de vreemdelingenwet en wordt op 12 juli 2004 door de Nederlandse
autoriteiten uitgezet naar Freetown, Sierra Leone.

Verzoeker verklaart op 10 november 2006 in België te zijn aangekomen en heeft op 13
november 2006 de Belgische overheid om de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling
gevraagd.

Op 23 november 2006 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Tegen
voormelde beslissing dient verzoeker een dringend beroep in bij de Commissaris-generaal
voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Op 1 maart 2007 neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
een bevestigende beslissing van weigering van verblijf.

Op 11 juli 2007 dient verzoeker een tweede maal een asielaanvraag in.

Op 12 juli 2007 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken een
beslissing tot weigering van in overwegingname van een asielaanvraag.

Op 28 maart 2008 dient verzoeker een derde asielaanvraag in.

De gemachtigde van de minister neemt op 8 april 2008 opnieuw een beslissing tot weigering
van in overwegingname van een asielaanvraag.

Verzoeker dient vervolgens op 15 april 2008 een vierde asielaanvraag in.

Op 28 april 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid een
beslissing tot weigering van in overwegingname van een asielaanvraag. Dit is de bestreden
beslissing.

2. Onderzoek van het beroep

In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort geciteerd als
Vreemdelingenwet).

Verzoeker kan de schending van de artikelen 48/3 en 48/4 Vreemdelingenwet niet dienstig
aanvoeren. Artikel 48/3 en 48/4 Vreemdelingenwet omschrijven de voorwaarden waaraan
voldaan moet worden om de status van vluchteling en/of de subsidiaire beschermingsstatus
te verkrijgen. De bestreden beslissing betreft een weigering tot inoverwegingname van een
vluchtelingenverklaring door Dienst Vreemdelingenzaken genomen in toepassing van artikel
51/8 Vreemdelingenwet en heeft dus geen uitstaans met de artikelen 48/3 en 48/4
Vreemdelingenwet.

Het enig middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee oktober tweeduizend en
acht door:

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

dhr. M. DENYS,    griffier.

De griffier, De voorzitter,

 M. DENYS. J. CAMU.


