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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

3713 van 14 november 2007
in de zaak X / IVde kamer

In zake: 1. X
  2. X

Beiden in eigen naam en in hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigers van
hun minderjarige dochter X
Gekozen woonplaats: X

  tegen:

de Belgische staat,vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse          
                                       Zaken.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, beiden in eigen naam in hoedanigheid van wettelijk
vertegenwoordigers van hun minderjarige dochter X, allen van Congolese nationaliteit, op 13
november 2007 hebben ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid “de beslissing
genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken op 16 oktober 2007 waarbij hen het uitreiken
van een visum voor kort verblijf werd geweigerd” te schorsen.

Gezien het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst van X.

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 en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 13 november 2007 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 14
november 2007 om 14 uur.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. MANESSE loco advocaat L. TSHIMPANGILA, die
verschijnt voor de verzoekende partij, van advocaat C. NKOT die verschijnt voor de vrijwillig
tussenkomende partij en van advocaat N. LUCAS loco advocaat E. MATTERNE, die
verschijnt voor de verwerende partij.
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Gelet op 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.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Inzake het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst stelt de Raad vast dat de
voormelde wet van 15 december 1980 (verder: Vreemdelingenwet) noch het
Procedurereglement Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (verder: PR RvV), behoudens
het bepaalde in artikel 39/72, voorzien in de mogelijkheid tot tussenkomst. Tussenkomst dient
steeds een wettelijke grondslag te hebben (zie ook: Advies 41.597/4 van de afdeling
wetgeving van de Raad van State, B.S. 28 december 2006).
Het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst van X is derhalve onontvankelijk.

2. Krachtens de artikelen 39/82, §2 van de Vreemdelingenwet en 43, § 1, van het PR
RvV 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.

De verzoekende partijen voeren als moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan (i) onder
verwijzing naar artikel 10 Vreemdelingenwet en het Wetboek van de Belgische Nationaliteit,
dat de weigering van het toekennen van een visum aan de eerste eiseres, vergezeld door
haar echtgenoot en hun gemeenschappelijk kind, schade toebrengt aan een subjectief recht
tot het verblijf in België (ii) dat zij morele en psychologische schade zullen leiden omdat zij
hun vakantie niet kunnen doorbrengen in familiekring in België, zoals voorzien in hun
vakantieplanning, temeer zij gedurende het ganse jaar onder zeer stresserende
omstandigheden hebben gewerkt door de enorme werkdruk.

Omtrent de aangevoerde schending van “het subjectief recht tot verblijf” stelt de Raad vast
dat de verzoekende partijen dit niet dienstig kunnen inroepen daar het onderhavig beroep de
weigering van een toeristenvisum ten aanzien van de verzoekende partijen betreft en zij geen
aanvraag tot gezinshereniging hebben ingediend. Artikel 10 noch het Wetboek van de
Belgische Nationaliteit zijn te deze van toepassing. De Raad merkt tevens op dat de
verwijzing in het verzoekschrift naar de mogelijkheid tot vestiging krachtens artikel 10 een
bevestiging is van de motivatie van de bestreden beslissing nopens het onduidelijke doel van
de reis.
Het feit dat de verzoekende partijen hun jaarlijks verlof niet in België kunnen doorbrengen kan
evenmin aanzien worden als een moeilijk te herstellen nadeel daar de weigering van het
visum de verzoekende partijen, teneinde te ontkomen aan de stresserende
werkomstandigheden, niet verhindert om elders vakantie door te brengen of hun werk te
onderbreken gedurende de periode die zij in hun vakantieplanning hadden voorzien. De Raad
merkt ten overvloede op dat de verzoekende partijen ten allen tijde en mits zij voldoen aan de
vooropgestelde voorwaarden alsnog een visumaanvraag voor een kort verblijf kunnen
indienen om in de familiekring te verblijven.

Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig
nadeel door de verzoekende partijen niet wordt aangetoond.

Derhalve is niet voldaan aan één van de voorwaarden zoals opgelegd in de artikelen 39/82, §
2 van de Vreemdelingenwet en artikel 43, § 1, PR RvV.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

Het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst is onontvankelijk.

Artikel 2

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 14 november 2007 door:

dhr. W. MULS,   wnd. voorzitter,rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. N. WELLENS,  toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 N. WELLENS.    W. MULS.


