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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr.   5028 van 14 december 2007
in de zaak X /IVde kamer

In zake: 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 van Pakistaanse nationaliteit, op 13 december 2007 heeft
ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de ten uitvoerlegging te
vorderen van de beslissing van weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag
genomen door de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken van 11 december
2007  en aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 11 december 2007. en tot
vordering van de schorsing van het bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot
terugleiding naar de grens en de beslissing tot vrijheidsberoving ten dien einde van 11
december 2007, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 11 december 2007.

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 14 december 2007 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op
vrijdag 14 december 2007 om 15.00 uur.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. LECLERE, die loco advocaat S. SAROLEA
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS die loco advocaat E.
MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.

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:
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1. Verzoekende partij heeft zich op 3 maart 2006 een eerste maal vluchteling verklaard in
België. Deze asielaanvraag werd afgesloten met een bevestigende beslissing tot
weigering van verblijf door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen op 19 mei 2006. Verzoekende partij verklaart zich op 29 oktober 2007 een
tweede maal vluchteling; de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken
neemt op 11 december 2007 een weigering tot in overwegingname met een bevel
om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en
beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. Het betreft de bestreden beslissing.

2. Krachtens de artikelen 39/82, §2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen 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.

3. De verzoekende partij voert in een eerste middel de schending van artikel 51/8 van
artikel 62 van de Vreemdelingenwet aan. De verzoekende partij heeft bij zijn tweede
asielaanvraag twee documenten neergelegd, een kopie van een brief van de
voorzitter van de Pakistan People’s Party (PPP) en zijn identiteitskaart. Verzoekende
partij stelt verder dat deze documenten werden opgestuurd in mei 2007, dat het hier
bijgevolg nieuwe bewijzen betreft die dan ook als nieuwe elementen moeten worden
beschouwd.

4. Met betrekking tot de bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen  om
kennis te nemen van de vordering tot schorsing tegen de beslissing van weigering tot
in overwegingname luidt artikel 51/8 van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (Vreemdelingenwet) als volgt: "De Minister of diens gemachtigde, kan
beslissen de verklaring niet in aanmerking te nemen wanneer de vreemdeling
voorheen reeds dezelfde verklaring heeft afgelegd bij een in het eerste lid bedoelde
overheid en hij geen nieuwe gegevens aanbrengt dat er, wat hem betreft, ernstige
aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het
Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te
Genève op 28 juli 1951. De nieuwe gegevens moeten betrekking hebben op feiten en
situaties die zich hebben voorgedaan na de laatste fase in de procedure waarin de
vreemdeling ze had kunnen aanbrengen. Een beslissing om de verklaring niet in
aanmerking te nemen is alleen vatbaar voor een beroep tot nietigverklaring bij de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Er kan geen vordering tot schorsing tegen
deze beslissing worden ingesteld.". Voornoemde bepaling voorziet aldus een
specifiek geval waarin de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd is om
kennis te nemen van de vordering tot schorsing. Echter luidens het arrest van het
Arbitragehof nr. 61/94 van 14 juli 1994 is de Raad van State (en vanaf 1 juni 2007
bijgevolg de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) slechts bevoegd om kennis te
nemen van de vordering tot schorsing indien de nieuwe verklaring als vluchteling op
“nieuwe gegevens” in de zin van het voornoemde artikel 51/8 is gesteund.

 De verzoekende partij geeft met de stelling dat haar stukken nieuwe elementen
bevatten, slechts haar eigen standpunt weer doch weerlegt geenszins de vaststelling
dienaangaande in de bestreden beslissing, en meer bepaald de overweging dat de
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identiteit van verzoeker nooit in twijfel is getrokken zodat de neerlegging van de
identiteitskaart bijgevolg geen nieuw element vormt en voorts  met betrekking tot de
brief van de voorzitter van de PPP dat, daargelaten dat het slechts een kopie betreft,
verzoeker niet aantoont dat hij dit document niet eerder had kunnen voorleggen. Het
middel is derhalve niet ernstig.

5.  In een tweede middel afgeleid uit een schending van de motiveringsplicht stelt
verzoeker dat zijn eerste asielaanvraag nog steeds hangende is voor de Raad van
State; hij wenst over een daadwerkelijk rechtsmiddel te beschikken ten aanzien van
de bevestigende beslissing van weigering tot verblijf van de Commissaris-generaal
voor de vluchtelingen en de staatlozen van 24 mei 2006. Met betrekking tot het
ernstig en moeilijk te herstellen nadeel stelt verzoeker: ”Een terugkeer naar Pakistan
zou ook tot een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel voor de eiser leiden ten
aanzien van zijn eerste asielaanvraag daar deze nog steeds hangende is voor de
Raad van State. In geval van terugkeer zou deze procedure dan ook doelloos
worden zodat hij het voordeel van een beroep verliest.”

6. Verzoeker voert aldus aan dat zijn asielprocedure nog hangende is voor de Raad van
State en hij bij gedwongen terugkeer het voordeel van een beroep zou verliezen. Uit
de stukken van het administratief dossier blijkt dat de eerste asielaanvraag van
verzoeker werd verworpen. Verzoeker opteerde ervoor om tegen deze beslissing
een beroep tot nietigverklaring te vorderen bij de Raad van State. Het indienen van
een dergelijk beroep schort de beslissing niet automatisch op. Verzoeker diende
geen vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in bij de Raad van
State in. Verzoeker is aldus zelf verantwoordelijk voor de keuze van de
rechtsmiddelen die hij aanwendde met betrekking tot de weigering van zijn
asielaanvraag. Het thans genomen bevel om het grondgebied te verlaten heeft hierop
niet de minste weerslag, zodat de bestreden beslissing hem op dat punt geen nadeel
berokkent.

 Met betrekking tot de vasthouding tenslotte kan worden opgemerkt dat artikel 71 van
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bepaalt dat de
vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving die is
genomen met toepassing van, onder meer, artikel 7 van dezelfde wet, zoals in casu
het geval is, tegen die maatregel beroep kan instellen door een verzoekschrift neer te
leggen bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in
het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen. De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen is derhalve niet bevoegd om kennis te nemen van de
vordering in zoverre de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt
gevraagd van de beslissing tot vrijheidsberoving.

7.  De vaststelling dat niet is voldaan aan één van de cumulatieve voorwaarden
zoals bepaald in de artikelen 39/82, § 2 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen 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:
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Enig artikel

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen.

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

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

Dhr. J. HUYS,   toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 J. HUYS     A. VAN ISACKER


