
RAAD VOOR

VREEMDELINGENBETWISTÏNGEN ARREST

Nr. 5437/ van 29 december
2007 in de zaak X / llde kamer

In zake: X
Gekozen woonplaats: X

tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE llde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Nepalese nationaliteit, op 29 december 2007 heeft
ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te
vorderen van de beslissing van 27 december 2007 waarbij om machtiging tot verblijf
onontvankelijk wordt verklaard, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 28 december
2007 en waarbij hij vraagt tot het bevelen van voorlopige maatregelen.

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.

Gelet op de beschikking van 29 december 2007 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 29
december 2007 om 22 uur 30.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van advocaat Z. CHIHAOUl, die verschijnt voor de verzoekende
partij en advocaat 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. 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 yan 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad
voor Vreemdeiingenbetwistingen kan de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst
dringende noodzakelijkheid alleen worden bevolen als ernstige middelen worden
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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.

Verzoeker voert met betrekking tot het moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan dat hij van zijn
vriendin zal worden gescheiden en een hereniging met zijn vriendin in Nepal allerminst
vanzelfsprekend is en dat de "uitwijzing" eveneens zijn fysische integriteit onherstelbaar zal
aantasten.

Verzoeker laat na concrete gegevens aan te voeren die er op wijzen dat de tenuitvoerlegging
van de bestreden beslissing hem een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel berokkent.

2. Er is niet voldaan aan een van de voorwaarden zoals opgelegd 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. Derhalve wordt de vraag tot het bevelen van voorlopige
maatregelen als accessorium verworpen.
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en de vraag tot het bevelen
van voorlopige maatregelen worden verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 29 december 2007 door:

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

dhr. P. BAEKELANDT, toegevoegd griffier.

/!   f
P. BAEKELANDT. Ji./ÉIIÖJKÖWIC

De griffier, De voorzitter,

RvV 19.483




