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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 8446 van 8 maart 2008
in de zaak X / IV

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 Angolese nationaliteit, op 7 maart 2007 heeft ingediend
om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen
van de beslissingen van de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken houdende
de terugdrijving en de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen
plaats, beide aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 6 maart 2008.

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 beschikkingen van 7 maart 2008 en 8 maart 2008 waarbij de terechtzitting
bepaald wordt op 8 maart 2008 om 11 uur, uitgesteld naar 12 uur.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, die
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C.
DECORDIER 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.
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Verzoekende partij kwam op 6 maart 2008 België binnen en werd om 14.u15 aan de grens
tegengehouden bij gebrek aan een geldig reisdocument zoals vereist krachtens artikel 3,
eerste lid,  of artikel 6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de
Vreemdelingenwet). Op 6 maart 2008 om 14u15 nam de gemachtigde van de Minister van
Binnenlandse Zaken de beslissing tot terugdrijving en de beslissing tot vasthouding in een
welbepaalde aan de grens gelegen plaats. Wat betreft de beslissing tot vasthouding in een
welbepaalde aan de grens gelegen plaats op basis van artikel 74/5, §1, 1e van de
Vreemdelingenwet dient te worden opgemerkt dat deze beslissing ingevolge artikel 71,
tweede lid van voornoemde wet enkel aanvechtbaar is bij de Raadkamer van de
Correctionele Rechtbank van de plaats van vasthouding. De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen is dienaangaande onbevoegd. De Raad beperkt haar
onderzoek dan ook tot de beslissing tot terugdrijving.

2. Verzoekende partij vraagt in haar verzoekschrift de behandeling van de zaak in de Franse
taal.

Artikel 39/14 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de
Vreemdelingenwet) stelt dat, behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald
overeenkomstig artikel 51/4, de beroepen worden behandeld in de taal die de diensten
waarvan de werking het ganse land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van
talen in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten. De beslissing tot
terugdrijving is in het Nederlands gesteld, zodat de zaak dienvolgens in het Nederlands
wordt behandeld.

3. 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 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.

In overeenstemming met de rechtspraak van de Raad van State (R.v.St., nr. 171.528, 25
mei 2007) beperkt de Raad zich inzonderheid wegens het uiterst korte tijdsbestek
waarbinnen uitspraak gedaan moet worden, tot het onderzoek van de wettelijke
voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van het bestreden besluit aan de
verzoekende partijen een nadeel berokkent dat ernstig is en moeilijk te herstellen. Daarbij
wordt rekening gehouden met het feit dat die voorwaarde op zich onderzocht moet
worden, dus zonder het ernstig karakter van de middelen daarbij te betrekken en dat
volgens vaste rechtspraak die stoelt op de eerbiediging van de rechten van de verdediging,
alle elementen in het nadeel waarop een verzoeker zich wenst te beroepen, in het
verzoekschrift zelf aangegeven moeten worden en in de mate van het mogelijke met
bewijzen gestaafd. 

4. Verzoekende partij omschrijft het moeilijk te herstellen ernstig nadeel door te stellen dat zij
een definitieve verblijfstitel in België heeft en ingeschreven is in een interim-kantoor.
Dienvolgens zal een terugdrijving naar Congo de kansen van verzoekende partij op de
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arbeidsmarkt ernstig compromitteren. Ook zal een terugkeer naar België in hoofde van
verzoekende partij financiële lasten met zich meebrengen.

5. Het risico op verlies van een kans op arbeid op het Belgisch grondgebied kan bezwaarlijk
als moeilijk te herstellen ernstig nadeel worden beschouwd. Ook met verwijzing naar de
kosten van een reis voert verzoekende partij een zuiver financieel nadeel aan dat
eenvoudig te becijferen is en in principe niet als moeilijk te herstellen kan worden
beschouwd. Verzoekende partij kwam België binnen met vervalste reisdocumenten. Het
door verzoekende partij bijgebrachte bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
ontslaat deze niet van de voorwaarden vastgesteld in  artikel 2 van de Vreemdelingenwet,
om België binnen te komen met de daartoe vereiste documenten.  Het ingeroepen nadeel
dat het gevolg is van de beslissing tot weigering van toegang tot het Belgisch grondgebied
en van de beslissing tot terugdrijving is derhalve aan het eigen verzuim van verzoekende
partij te wijten.

6. 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:

Enig artikel

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen.

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

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

mevr. E. VANDERSCHOMMEN, toegevoegd griffier.

 De griffier, De voorzitter,

 E. VANDERSCHOMMEN. A. VAN ISACKER.


