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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 15.199 van 26 augustus 2008
in de zaken X IV en X IV

In zake: X
  Gekozen woonplaats:   ten kantore van X

  tegen:

1 - de gemeente Balen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester
en schepenen (eerste verwerende partij)
2 - de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid (tweede verwerende partij).

DE  WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tanzaniaanse nationaliteit te zijn, op 25
augustus 2008 heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de
tenuitvoerlegging te vorderen van de “beslissing tot niet-inoverwegingneming (bijlage 19
quinquies)” van de burgemeester van de gemeente Balen van 9 juli 2008, aan de
verzoekende partij ter kennis gebracht op 21 augustus 2008 en gezien het verzoekschrift tot
het bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid dat gelijktijdig
werd ingediend.

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tanzaniaanse nationaliteit te zijn, op 25
augustus 2008 heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de
tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van
Migratie- en asielbeleid van 21 augustus 2008 houdende “bevel om het grondgebied te
verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te
dien einde”, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 21 augustus 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 het administratief dossier neergelegd door de eerste verwerende partij en de nota en
het administratief dossier neergelegd door de tweede verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 25 augustus 2008 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 26
augustus 2008 om 14 uur 00.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DE LIEN, die verschijnt voor de verzoekende partij,
van advocaat A. WYNANTS, die loco advocaat N. DEVOS verschijnt voor de eerste
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verwerende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt
voor de tweede 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:

1. Omtrent de rechtspleging

Het verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de “beslissing tot
niet–inoverwegingneming  (bijlage 19quinquies)” van de gemeente Balen van 9 juli 2008 en
het verzoekschrift strekkende tot het bevelen van voorlopige maatregelen, beiden gekend
onder rolnummer 30.769 is nauw verknocht met het verzoekschrift tot schorsing bij uiterst
dringende noodzakelijkheid van het “bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot
terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde” dat aan
verzoekster werd betekend op 21 augustus 2008. Voormelde verzoekschriften werden
nagenoeg gelijktijdig ingediend, bevatten hetzelfde feitenrelaas en verwijzen ondermeer in de
onderdelen “II. Belang en uiterst dringende noodzakelijkheid” en “IV. Moeilijk te herstellen
ernstig nadeel in geval van onmiddellijke tenuitvoerlegging van de aangevochten beslissing”
onderling naar elkaar.
Derhalve worden de zaken gekend onder rolnummers 30.769 en 30.768 in het belang van
een goede rechtsbedeling samengevoegd.

2. Omtrent de vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

2.1. Krachtens de artikelen 39/82, §2 van de Vreemdelingenwet 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.

2.2. Wat de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel betreft, dient
verzoekster gegevens aan te voeren die wijzen op de ernst van het nadeel dat zij ondergaat
of kan ondergaan, hetgeen betekent dat zij aanduidingen zal moeten geven omtrent de aard
en de omvang van het te verwachten nadeel en de moeilijke herstelbaarheid ervan. Bij de
beoordeling dient rekening te worden gehouden met het feit dat de gevraagde schorsing een
nuttig effect moet kunnen sorteren en met het gegeven dat het nadeel specifiek en
rechtstreeks moet voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissingen als
zodanig. Hieruit volgt dat verzoekster moet aantonen dat de beslissingen waarvan de
schorsing wordt gevraagd aan de oorsprong liggen van het nadeel, dat er met andere
woorden een causaal verband bestaat tussen de tenuitvoerlegging ervan en het
voorgehouden moeilijk te herstellen ernstig nadeel. De eigen gedragingen van verzoekster
mogen niet aan de basis liggen van de toestand waarin zij stelt te zijn terechtgekomen door
de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing.

3.1. In de vordering gekend onder rolnummer 30.769 en houdende het verzoek tot
schorsing van “beslissing tot niet–inoverwegingneming (bijlage 19quinquies)” van de
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gemeente Balen van 9 juli 2008, wordt het moeilijk te herstellen ernstig nadeel als volgt
omschreven:

De Raad stelt echter vast dat de “beslissing tot niet–inoverwegingneming (bijlage
19quinquies)” geen verwijderingmaatregel inhoudt. Het door verzoekster aangevoerde moeilijk
te herstellen ernstig nadeel, dat in essentie is gebaseerd op haar repatriëring, vloeit niet voort
uit de tenuitvoerlegging van de voormelde beslissing doch uit het bevel om het grondgebied te
verlaten van 21 augustus 2008, dat hierna aan bod komt. Derhalve is voor wat betreft de
“beslissing tot niet–inoverwegingneming (bijlage 19quinquies)” niet voldaan aan één van de
voorwaarden zoals omschreven in punt 2.1.

3.2. Ingevolge het voormelde dient de vordering tot het bevelen van voorlopige
maatregelen, die een accessorium is van de vordering tot schorsing van de beslissing tot
niet-inoverwegingneming, te worden verworpen.

4.1.  In de vordering gekend onder rolnummer 30.768 en die strekt tot schorsing van het
“bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en
beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde” dat aan verzoekster op 21 augustus 2008 werd
betekend, stelt de Raad vast dat uit het administratief dossier blijkt dat aan verzoekster op 4
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augustus 2006 reeds een “bevel tot het grondgebied te verlaten” werd betekend. Dit bevel
werd gemotiveerd  als volgt: “ART.7 AL 1-2 de verblijft langer in het Rijk dan overeenkomstig
artikel 6 bepaalde termijn”. Voormeld bevel werd niet aangevochten zodat het rechtsgeldig,
definitief en uitvoerbaar blijft. Verzoekster ontbeert derhalve het actueel belang bij onderhavig
beroep daar de geviseerde schorsing van het bevel van 21 augustus 2008 geen afbreuk doet
aan het uitvoerbaar karakter van het bevel van 4 augustus 2006.

4.2. Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel in geval van onmiddellijke uitvoering van het
bevel van 21 augustus 2008 wordt als volgt omschreven:

In de mate dat verzoekster aanvoert dat het “allicht ook niet in de toekomst zal getekend
kunnen worden daar het onmogelijk is dat verzoekster een visum zal verkrijgen om België
opnieuw binnen te komen” betreft dit een hypothetische stelling waaruit geen moeilijk te
herstellen ernstig nadeel kan worden afgeleid. Daargelaten de vaststelling dat verzoekster
niet omschrijft op welke wijze artikel 8 EVRM zou geschonden worden door het bevel van 21
augustus 2008 dient te worden opgemerkt dat een mogelijke tijdelijke scheiding geen definitief
karakter heeft of moeilijk te herstellen is. De inroeping van de ernst van de middelen kan niet
dienstig worden ingeroepen ter staving van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel aangezien
binnen de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid het bestaan van een moeilijk te
herstellen nadeel een afzonderlijke voorwaarde is die ook afzonderlijk dient te worden
beoordeeld.  Inzake de onmogelijkheid van het niet bijstaan van haar partner bij de begrafenis
van diens vader dient te worden vastgesteld dat dit geen persoonlijk moeilijk te herstellen
ernstig nadeel betreft daar het nadeel zich in hoofde van haar partner situeert. Verzoekster
toont derhalve niet aan een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te hebben in geval van
onmiddellijke uitvoering van het bestreden bevel van 21 augustus 2008.
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4.3. Uit het voormelde (punt 4.1. – 4.2.) blijkt dat de vordering tot schorsing van het “bevel
om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot
vrijheidsberoving te dien einde” dient te worden verworpen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaken gekend onder de rolnummers 30.769 en 30.768 worden gevoegd.

Artikel 2

De vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid tegen de “beslissing tot
niet–inoverwegingneming (bijlage 19quinquies)” en het “bevel om het grondgebied te verlaten
met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde”
worden verworpen.

Artikel 3

De vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig augustus
twee-duizend en acht door:

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

dhr. T. LEYSEN,  toegevoegd griffier.

 De griffier,       De voorzitter,

 T. LEYSEN.       W. MULS.


