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 nr. 103 370 van 23 mei 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en asielbeleid, 

thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 21 mei 2013 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissing van 16 mei 2013 houdende het bevel om het grondgebied te verlaten met 

inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering, waarvan de verzoekende partij kennis heeft 

genomen op 16 mei 2013. 

 

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. 

 

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 21 mei 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 mei 2013 om 

14u00. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. LUYTENS die 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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Op 26 februari 2010 diende verzoekster een asielaanvraag in. De asielprocedure werd afgesloten op 12 

oktober 2010 met een weigering van de vluchtelingenstatus en een weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen oordeelde dat de 

aanvraag ongegrond was omdat verzoekster er niet in geslaagd was om een gegronde vrees voor 

vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade 

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.  

 

Op 9 november 2010 stelde verzoekster beroep in tegen deze beslissing. De weigeringsbeslissing van 

het Commissariaat- generaal voor de Vluchtelingen en de staatlozen werd door de Raad bevestigd bij 

arrest van 1 april 2011. 

 

Op 27 oktober 2010, diende zij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet, die bij beslissing van 27 januari 2011 ontvankelijk werd verklaard. Bij beslissing 

van 4 mei 2012, ter kennis gebracht op 11 met 2012, werd die aanvraag ongegrond verklaard. 

 

Verzoekster diende op 8 juni 2012 een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring in bij 

de Raad (gekend onder rolnummer 99 804). Die procedure is momenteel hangende. Op 21 mei 2013 

dient verzoekster een vordering tot voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid in. 

 

De Raad verwerpt met arrest nr. 103 369 van 23 mei 2013 de vordering tot het horen bevelen van 

voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid en de vordering tot schorsing. 

 

Op 8 maart 2013, werd het bevel gegeven om het grondgebied te verlaten - asielzoeker, onder een 

bijlage 13quinquies). 

 

Op 16 mei 2013, werd het bevel gegeven om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en 

vasthouding met het oog op verwijdering, onder een bijlage 13septies, kennisgeving op 16 mei 2013. 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

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

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, derde lid 

van de Vreemdelingenwet, is er op gericht te verhinderen dat de gewone schorsing en, a fortiori, de 

vernietiging, hun effectiviteit verliezen (cf. RvS 13 augustus 1991, nr. 37 530). 

 

Zoals vermeld onder punt 3.1, bepaalt artikel 43, § 1 van het PR RvV dat, indien de uiterst dringende 

noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die 

deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 
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Gelet op het zeer uitzonderlijk en zeer ongewoon karakter van de uiterst dringende procedure tot 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling waarin de Vreemdelingen-

wet voorziet en op de stoornis die zij in het normaal verloop van de rechtspleging voor de Raad 

teweegbrengt, waarbij onder meer de rechten van verdediging van de verwerende partij tot een strikt 

minimum zijn teruggebracht, moet de uiterst dringende noodzakelijkheid van de schorsing duidelijk 

worden aangetoond, dit wil zeggen dat ze klaarblijkelijk en - op het eerste gezicht - onbetwistbaar moet 

zijn. 

 

Om te voldoen aan die voorwaarde, moeten feiten en gegevens worden aangebracht of moeten uit het 

verzoekschrift of uit het administratief dossier gegevens blijken, die direct aannemelijk maken dat de 

gevraagde schorsing, wil zij enig nuttig effect sorteren, onmiddellijk bevolen moet worden. 

 

Over dit gemis aan uiteenzetting van de dringende noodzakelijkheid kan evenwel heen gestapt worden 

wanneer deze vereiste een soort hinderpaal vormt derwijze dat die de toegang voor de verzoekende 

partij beperkt op een wijze of op een punt dat haar recht op toegang tot de rechter in de kern zelf wordt 

aangetast, kortom wanneer deze vereiste er niet langer toe strekt de rechtszekerheid en de goede 

werking van het bestuur te dienen (cf. vaste rechtspraak EHRM. Zie bv. EHRM 24 februari 2009, vzw 

L’Erablière/België, § 35). 

 

2.2.2. De beoordeling van de voorwaarde van het uiterst dringend karakter 

 

In casu is de verzoekende partij van haar vrijheid beroofd met het oog op haar verwijdering. Ze maakt 

aldus het voorwerp uit van een verwijderingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. Het 

staat dus vast dat de schorsing van de tenuitvoerlegging volgens de gewone schorsingsprocedure te 

laat zal komen en derhalve niet effectief zal zijn.  

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

2.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

2.3.1.1. Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die 

de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 4 mei 2004, 

nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 17 december 2004, nr. 138.590). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

Hieruit volgt tevens dat wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder 

weldenkend mens zonder meer duidelijk is dat de verzoekende partij een schending van een bepaling 

van het EVRM heeft willen aanvoeren, het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende 

partij van de door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel mag zijn voor de Raad om 

niet over te gaan tot een beoordeling van de verdedigbare grief.  

 

2.3.1.2. Teneinde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin 

van artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende nood-

zakelijkheid gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedig-

bare grief op grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat 

tegen een van de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat 

moet leiden. De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, 

varieert volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 
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De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

2.3.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

2.3.2.1. De verzoekende partij voert in het verzoekschrift in het tweede middel de schending aan van de 

artikel 3 van het EVRM. 

  

3.3.2.2. Beoordeling 

 

2.3.2.2.1. De bestreden beslissing bevat een inreisverbod dat nog niet eerder verstrekt werd en 

verzoeker heeft dan ook een belang om dit aan te vechten. De bestreden beslissing betreft één 

beslissing, die weliswaar verschillende componenten bevat, maar zij is in rechte één en ondeelbaar, 

zodat de component inzake het inreisverbod er in rechte niet kan van worden afgesplitst (cf. RvS 28 juni 

2010, nr. 205.924). Indien een middel dat gericht is tegen het inreisverbod prima facie ernstig is, dient 

de bestreden beslissing derhalve in haar geheel geschorst te worden. Derhalve noodzaakt dit een prima 

facie onderzoek van de middelen betreffende het inreisverbod. 

 

Verzoekster betoogt aangaande artikel 3 EVRM: 

 

“Terwijl in casu het inreisverbod niet kan opgelegd worden nu verzoekster zich nog steeds kan 

beroepen op een hangende procedure inzake haar medische regularisatie aanvraag, temeer daar zij, 

mocht de bestreden beslissing vernietigd worden, terug dient geplaatst te worden in de toestand zoals 

die bestond voor het nemen van die beslissing, hetzij de toestand van een persoon wiens aanvraag 

ontvankelijk werd verklaard (namelijk Op 27/1/2011 en die een geldig attest van immatriculatie bezit) en 

dit onafhankelijk van het al dan niet opschortend karakter van de hangende procedure. Terwijl de 

beslissing in haar geheel dient vernietigd te worden, nu een onwettigheid omtrent een deel 

ontegensprekelijk de onwettigheid van dc beslissing in haar geheel met zich meebrengt. Terwijl het 

bevel dd 8/3/2013, waarvan sprake, slechts een formeel bevel is in de mate dat het uitgevaardigd werd 

naar aanleiding van het einde van de asielprocedure. zijn of zij een bevel kan/kon afleveren, minstens 

uitvoeren, zonder zich aldus schuldig te maken aan een schending van artikel 3 EVRM bij een uitvoering 

ervan, hangende het beroep onder nummer RvV 99 804, dan wel of haar beslissing inzake vernietigd 

zal worden om andere redenen. Terwijl dit gegeven, ook al is het beroep niet ipso facto opschortend, 

uiteraard een heel ander licht laat schijnen op de feitelijke toestand, nu verzoekster wordt voorgesteld 

als een persoon wiens procedures allemaal definitief zijn afgesloten. Terwijl liet inreisverbod een 

bijzondere maatregel betreft, die slechts in zeer ernstige situaties kan toegepast worden, hetgeen in 

casu geenszins kan gerechtvaardigd worden.” 

 

2.3.2.2.2. Verzoekster diende op 8 juni 2012 een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring in bij de Raad (gekend onder rolnummer 99 804). Die procedure is momenteel 

hangende. Op 21 mei 2013 dient verzoekster een vordering tot voorlopige maatregelen bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid in. 

 

De Raad verwerpt met nr. 103 369 van 23 mei 2013 de vordering tot het horen bevelen van voorlopige 

maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid en de vordering tot schorsing. 
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In de beslissing van 4 mei 2013 en het advies van de ambtenaar-geneesheer van 3 mei 2013, werd 

geoordeeld dat hoewel de aandoening een reëel risico kan inhouden voor haar leven of fysieke 

integriteit indien deze niet adequaat behandeld wordt, haar aandoening geen reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling daar de behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het 

land van herkomst. 

 

Uit voorgaande volgt dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat de bestreden beslissing een schending 

inhoudt van artikel 3 EVRM. 

 

Verzoekster voert met betrekking tot het moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan: 

 

“De vasthouding op zich maakt ipso facto een moeilijk te herstellen nadeel uit voor verzoekster die een 

verleden heeft van mishandeling en sequestratie door een gewelddadige echtgenoot en die lijdt aan 

dissociatieve stoornis, paranoïde psychose, PTSD en minderbegaafdheid; 

Dat in casu schokkend is dat verzoekster de dag van haar vastname op 16/5/2013 nog een 

noodopname diende te ondergaan ... 

Haar gedwongen verwijdering is imminent en zal haar toestand zeker doen verslechteren, temeer daar 

dc schok van een gedwongen repatriëring op zich al een zeer traumatiserende ervaring is voor een 

psychotische patiënt; 

Niettemin komt daarbij dat zij inderdaad lijdt aan angsttoestanden die haar geregeld in epilepsie achtige 

toestand doen belanden en kunnen lijden tot bewustzijnsverlies, aldus baai* psychiater (zie stuk 3) in 

het bijzonder in België al jarenlang samenwoont met haar broer, die haar steunt en bijstaat, ondanks zijn 

eigen psychische problemen, en dit alles met de hulp en bijstand van economische en psychosociale 

bijstand waarvan zij genieten in België en niet in het minst dc nabijheid van een psychiatrische instelling 

en dc mogelijkheid om snel hulp te krijgen. 

Dat deze omkadering niet kan gegarandeerd worden in Kosovo, gelet op de bedroevende situatie van 

de psychische gezondheidszorg on de bijzonder slechte economische en sociale omstandigheden; Dat 

verzoekster mantelzorg nodig heeft, hetgeen niet wordt betwist, waarvoor in Kosovo geen enkele 

garantie bestaat; dat haar oude ouders hier zeker niet meer kunnen voor inslaan. 

Dat zij in Kosovo het slachtoffer was van een gewelddadige echtgenoot die haar misbruikte en 

isoleerde; dat /ij thans in België reeds veelvuldig diende opgenomen te worden in noodopname zoals 

blijkt uit het bijgevoegde attest van Dr B. dd 21/5/2013; dat zij in België psychotherapie on 

traumatherapie met EMDR (die niet in Kosovo bestaat) volgt; dat deze behandeling van lange duur is; 

dat haar psychiater stelt dat zij dient opgenomen te worden in stationaire behandeling zodra er een 

plaats vrijkomt omdat dc huidige therapie nog geen stabilisering heeft gebracht... (4). 

haar toestand is hoe dan ook met van die aard dat zij zonder bijzondere voorzichtigheid gedwongen kan 

vastgehouden worden  en/of verwijderd kan worden.  

Een risico op schending van haar recht op leven en fysieke integriteit zoals voorzien in artikel 3 EVRM is 

zeer reëel door het doen voortduren van de vasthoudingsmaatregel en het uitvoeren van de 

verwijderingsmaatregel. 

“Niemand mag worden onderworpen aan foliering noch aan een onmenselijke of vernederende 

behandelingen of straffen. " 

Verzoekster herinnert aan het absolute verbod dat is opgelegd door artikel 3 EVRM, hetwelk eveneens 

geldt in uitzettings- of deportatie/aken, dan wel uitleveringszaken. Eenmaal er substantiële aanwijzingen 

voorhanden zijn dat een persoon die dreigt uitgezet of uitgeleverd te worden, in het ontvangstland reëel 

gevaar loopt liet voorwerp te zullen zijn van behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 EVRM, mag 

deze persoon niet uitgezet of uitgeleverd worden.” 

 

Artikel 71, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling die het voorwerp is van een 

maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing van artikel 7 van de Vreemdelingenwet 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 is derhalve onbevoegd voor zover het beroep gericht is tegen de beslissing tot 

vrijheidsberoving van verzoeker. 

 

Het betoog dat de gedwongen verwijdering van verzoekster imminent is, toont het uiterst dringend 

karakter van de vordering aan, maar niet het moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

 

Het overige betoog van verzoekster houdt verband met haar medische situatie.  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

De Raad verwerpt met nr. 103 369 van 23 mei 2013 de vordering tot het horen bevelen van voorlopige 

maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid en de vordering tot schorsing. 

 

In de beslissing van 4 mei 2013 en het advies van de ambtenaar-geneesheer van 3 mei 2013, werd 

geoordeeld dat hoewel de aandoening een reëel risico kan inhouden voor haar leven of fysieke 

integriteit indien deze niet adequaat behandeld wordt, haar aandoening geen reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling daar de behandeling beschikbaar en toegankelijk is in het 

land van herkomst. 

 

Verzoekster toont geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan. 

 

Dienvolgens is niet voldaan aan de tweede en derde voorwaarde van artikel 39/82, §1 van de 

vreemdelingenwet. 

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 

 

 

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 (datum in letters) door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. S. TRICOT, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. TRICOT M. MILOJKOWIC 

 


