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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 18.546 van 7 november 2008
in de zaak X / IIde kamer

In zake: X
  Gekozen woonplaats: X

  tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 6
november 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 houdende het 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 4 november 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 beschikking van 6 november 2008 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 6
november 2008 om 14 uur.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. LECLERE, die loco advocaat S. SAROLEA
verschijnt voor verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS, die loco advocaat E.
MATTERNE verschijnt voor 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.  Verzoeker dient op 17 juni 2008 een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 9
ter van de Vreemdelingenwet. Op 19 september 2008 wordt deze aanvraag onontvankelijk
verklaard. Tegen deze beslissing dient verzoeker op 28 oktober 2008 een beroep in bij de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen. Op 14 oktober 2008 dient verzoeker een vierde asielaanvraag in,
die op 4 november 2008 niet in overweging wordt genomen. Bij beslissing van 4 november 2008
wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar
de grens gegeven. Dit is de thans bestreden beslissing.

Op 29 oktober 2008 dient verzoeker een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van
artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvraag bevindt zich niet in het administratief
dossier, maar is wel als bijlage bij het verzoekschrift gevoegd. De verwerende partij betwist ter
terechtzitting het bestaan van deze tweede aanvraag niet.

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 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.

2.1. De bestreden beslissing, genomen op 4 november 2008, werd aan verzoeker ter kennis
gebracht op 4 november 2008. Het verzoekschrift werd ingediend op 6 november 2008, om 8u34. In
de nota van de verwerende partij wordt het uiterst dringende karakter van de vordering niet betwist.
Bovendien is verzoeker van zijn vrijheid beroofd. Aan de eerste voorwaarde is voldaan.

2.2. Verzoeker voert in een derde middel de schending aan van de artikelen 9 ter en 62 van de
Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen en van de artikelen 3 en 13 van het EVRM. Uit de debatten
blijkt dat verzoeker in essentie betoogt dat het kennelijk onredelijk is dat een gedwongen
verwijderingmaatregel wordt genomen terwijl bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het
beroep tegen de weigeringsbeslissing naar aanleiding van zijn aanvraag op grond van artikel 9 ter
van de Vreemdelingenwet nog hangende is.

Verzoeker heeft op 29 oktober 2008 een beroep ingediend tegen de beslissing van 19 september
2008 waarbij de aanvraag op grond van artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk wordt
verklaard. In deze zaak, bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gekend onder het nummer
30.101, is nog geen arrest gewezen. De bestreden beslissing is weliswaar uitvoerbaar aangezien
een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen schorsende werking heeft, doch is
nog niet definitief. Verzoeker maakt met zijn betoog, op het eerste gezicht, aannemelijk dat de
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, zijnde een beslissing tot gedwongen terugleiding naar
de grens, kennelijk onredelijk is zolang nog geen arrest is gewezen in het beroep tegen de
weigeringsbeslissing naar aanleiding van zijn aanvraag op grond van artikel 9 ter van de
Vreemdelingenwet. Het derde middel is in die mate ernstig.

2.3. Verzoeker doet met betrekking tot het moeilijk te herstellen ernstig nadeel gelden dat “er een
reëel risico bestaat van verergering van zijn medische toestand en (dat) het tot onmenselijke en
onterende behandelingen zou leiden” wat een schending uitmaakt van artikel 3 van het EVRM.
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Uit de debatten en uit het administratief dossier blijkt dat de medische toestand van verzoeker niet
wordt betwist. Aangezien dat artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet, zoals blijkt uit de verwoording
van dit artikel en uit de parlementaire voorbereiding, kadert in artikel 3 van het EVRM, maakt
verzoeker aannemelijk dat een onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing hem een
moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.

3.  Er is voldaan aan de door artikel 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
opgelegde cumulatieve voorwaarden.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

Bevolen wordt de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van het
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 4 november 2008.

Artikel 2

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad.

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

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

dhr. M. DENYS,  griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 M. DENYS.     M. MILOJKOWIC.


