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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 511 van 1 juli 2007
in de zaak X/IIe kamer 

In zake: X
  Gekozen woonplaats: X

  tegen:

de Belgische staat,vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse    
                                             Zaken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE  WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Chinese nationaliteit, op 29 juni 2007 heeft
ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging
te vorderen van “de beslissing tot herziening van de toekenning van een visum van 23
mei 2007 en van de beslissing tot weigering van de herziening van de herziening van de
toekenning van een visum van 26 juni 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 29 juni 2007 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 29
juni 2007 om 16 uur 00.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JESPERS en advocaat J. DELIEN, die
verschijnen voor de verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS loco Mr. C.
DECORDIER, die 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:

1. Overeenkomstig 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 kan slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten
indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten
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beslissing kunnen verantwoorden en dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de
bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.

Artikel 43, § 1 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de
rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bepaalt tevens dat, indien
de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering ook een
uiteenzetting van de feiten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen
dient te bevatten.

1.1. De procedure schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid is een uitzonderlijke
procedure. De toepassing van deze procedure verstoort het normale verloop van de
rechtspleging van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en herleidt de rechten van
de verdediging en van de eventueel tussenkomende partij tot een strikt minimum. Om
deze redenen dient de verantwoording van de verzoekende partij van de uiterst dringende
noodzakelijkheid evident en dus op het eerste zicht onbetwistbaar te zijn. De procedure
kan daarom slechts aangewend worden 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.

Het bestaan van de uiterst dringende noodzakelijkheid tot schorsing dient mede te
worden beoordeeld in het licht van de diligentie die de verzoekende partij zelf betoont bij
het instellen van haar vordering. Verzoekende partij dient zelf alert en prompt te reageren
eenmaal zij kennis heeft gekregen van de bestreden beslissing en dient haar zaak zo snel
mogelijk bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen aanhangig te maken. Het al dan
niet alert optreden dient te worden beoordeeld aan de hand van de concrete gegevens
van de zaak en van de door verzoekende partij als verantwoording ingeroepen feiten
waarmee zij de uiterst dringende noodzakelijkheid wil rechtvaardigen.

1.2. Er dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij zeker op 29 mei 2007 kennis
had van de bestreden beslissing van 23 mei 2007 en heeft gewacht tot 29 juni 2007 om
een schorsingsverzoek in te dienen. Verzoekende partij verwijst naar het ingestelde
willig beroep als verschoningsgrond voor de laattijdige indiening. Aangezien de overheid
niet verplicht is na een willig beroep haar beslissing te heroverwegen, heeft verzoekende
partij door het instellen van een willig beroep, zonder dadelijk ook de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen te adiëren, het uiterst dringend karakter van de zaak
ontkracht (R.v.St., nr. 144.806, 23 mei 2005). Bijgevolg is het spoedeisend karakter van
de zaak niet aangetoond en dient de ingestelde vordering, in de mate dat zij gericht is
tegen de beslissing van 23 mei 2007, op grond daarvan als niet-ontvankelijk afgewezen
te worden.

2. Verzoekende partij vecht, in tweede instantie, het schrijven aan van de Dienst
Vreemdelingenzaken van 26 juni 2007. Dit schrijven heeft de volgende inhoud:
“Als antwoord op uw tussenkomst betreffende in rand vermelde aanvraag, moet ik u tot
mijn spijt meedelen dat er geen positief gevolg kan gegeven worden aan de
visumaanvraag van Mevrouw X.
De beslissing genomen op 23 mei 2007 is bijgevolg definitief afgesloten.
De documenten die u ons opstuurde per fax kunnen gebruikt worden om eventueel een
nieuwe aanvraag in te dienen bij de bevoegde Belgische diplomatieke post.”
Verzoekende partij werpt op dat dit schrijven de eerste bestreden beslissing bevestigt,
nadat er een nieuw feitelijk onderzoek gebeurde.

2.1. Uit de bewoordingen van het schrijven van 26 juni 2007 kan afgeleid worden dat de
verwerende partij weigert om de beslissing van 23 mei 2007 te herzien. Een
administratieve overheid bij wie een verzoek om herziening aanhangig is, dat niet door
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een wettelijke of reglementaire bepaling is georganiseerd, is niet verplicht om tot een
nieuw onderzoek over te gaan. De loutere weigering om op het verzoek in te gaan
volstaat op zichzelf niet om aan te nemen dat de overheid de zaak opnieuw heeft
onderzocht. Uit het administratief dossier waarover de Raad beschikt blijkt geenszins dat
de eerste bestreden maatregel aan enig nieuw onderzoek werd onderworpen. Uit de
bewoordingen van het schrijven van 26 juni 2007 blijkt bovendien dat de verwerende
partij niet bereid is om op basis van de door verzoekende partij aangebrachte stukken de
initiële beslissing te herbekijken, daar de verwerende partij er zich toe beperkt de
verzoekende partij te adviseren eventuele nieuwe stukken aan te wenden in het kader
van een nieuwe aanvraag.

2.2. Het schrijven van de Dienst Vreemdelingenzaken van 26 juni 2007 houdt een
loutere verwijzing in naar de vroeger genomen beslissing van 23 mei 2007 en wijzigt de
rechtstoestand van verzoekende partij niet. Het schrijven is om die reden prima facie
geen voor vernietiging of schorsing vatbare handeling. Zelfs indien het beroep gericht
tegen de beslissing van 26 juni 2007 eigenlijk dient geacht te worden gericht te zijn
tegen de initiële weigeringsbeslissing, dan dient, zoals hoger aangetoond, vastgesteld te
worden dat het beroep niet op diligente wijze werd ingesteld. Het beroep tegen de brief
van 26 juni 2007 is om deze redenen evenmin ontvankelijk.

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 een juli tweeduizendenzeven
door:

dhr. DE BOECK,   rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. P. BAEKELANDT, toegevoegd griffier.

 De griffier,     De wnd. voorzitter,

 P. BAEKELANDT.    G. DE BOECK.


