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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 5013  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 Wit-Russische nationaliteit, op 13 december 2007 heeft
ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing vanten uitvoerlegging te
vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken van
15 oktober 2007 houdende het bevel om het grondgebied te verlaten, aan de verzoekende
partij ter kennis gebracht op 19 november 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 13 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 Y. STANS, die loco advocaat K. LAMBRICHTS
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.  De verzoekende partij vordert in haar verzoekschrift bij uiterst dringende
noodzakelijkheid de schorsing van de ten uitvoerlegging van de beslissing van de
gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken van 15 oktober 2007
houdende het bevel om het grondgebied te verlaten, aan de verzoekende partij ter
kennis gebracht op 19 november 2007.

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.

3. De schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft een uitzonderlijk
en ongewoon karakter. De toepassing van de procedure verstoort immers het
normale verloop van de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
en herleidt de rechten van de verdediging tot een strikt minimum. Om deze redenen
moet de verantwoording door de verzoekende partij van de uiterst dringende
noodzakelijkheid evident en dus op het eerste zicht onbetwistbaar zijn. De procedure
kan daarom slechts worden aangewend in de enkele gevallen dat het spoedeisend
karakter van de zaak, ofwel voor iedereen duidelijk is, ofwel door de verzoekende
partij duidelijk wordt aangetoond aan de hand van precieze en concrete gegevens.
De bewijslast is tweeledig: de verzoekende partij moet aantonen dat de schorsing
van de tenuitvoerlegging volgens de gewone procedure te laat zal komen en dat zij
bij het instellen van de vordering met de vereiste spoed, diligentie en alertheid is
opgetreden.

4. Omtrent de uiterst dringende noodzakelijkheid betoogt de verzoekende partij: “De
bestreden beslissing houdt een bevel om het grondgebied te verlaten. Derhalve kan
verzoeker thans worden teruggeleid naar haar land van herkomst, Wit-Rusland.
Verzoeker heeft aldus geen duidelijkheid omtrent de juiste datum en dit kan elk
moment zijn. Verzoeker loopt thans elke dag het risico dat zij het voorwerp zou
uitmaken van een gedwongen repatriëring of van een gedwongen verwijdering, risico
dat alleen maar door een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de
bestreden beslissing kan ongedaan gemaakt worden.“

5.  Uit het administratief dossier en de verklaringen van de verwerende partij ter
zitting blijkt dat er ten aanzien van de verzoekende partij nog geen dwangmaatregel
is uitgevaardigd met het oog op de repatriëring. De loutere verwijzing naar het
afgeven van het bevel om het grondgebied te verlaten of de vrees dat de bestreden
beslissing op ieder ogenblik ,kan worden uitgevoerd volstaat evenmin om het bewijs
te leveren dat de schorsing van de tenuitvoerlegging volgens de gewone procedure
te laat zal komen (R.v.St., nr. 141.510, 2 maart 2005). Uit de stukken van het
administratief dossier blijkt eveneens dat het bevel om het grondgebied te verlaten
aan verzoeker werd betekend op 19 november 2007 en dat het verzoekschrift
waarbij de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd gevraagd op 13
december 2007 werd ingediend. Het verzoekschrift werd derhalve drie weken na de
betekening van het bevel om het grondgebied te verlaten ingediend. Derhalve kan
hieruit kan worden besloten dat niet met de vereiste spoed, diligentie en alertheid
werd opgetreden.
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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 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


