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 nr. 177 305 van 3 november 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken 

 
 

 

DE WND. VOORZIITER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (RDC) nationaliteit te zijn, op 31 oktober 

2016 bij faxpost heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing tot terugdrijving van de met grenscontrole belaste 

inspecteur van de Federale Politie van 19 oktober 2016. 

 

Gezien titel I bis, 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. 

 

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 met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 31 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 november 

2016 om 14u00. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. MORJANE die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 19 juli 2016 wordt de verzoekster door de grensinspectie op de luchthaven te Zaventem staande 

gehouden, komende uit Kinsasha, D.R. Congo.   

 

Op 19 oktober 2016 beslist de met grenscontrole belaste inspecteur van de Federale Politie, I. V., om de 

verzoekster terug te drijven.   
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Deze beslissing tot terugdrijving is de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekster ter kennis 

gebracht op 19 oktober 2016 en is als volgt gemotiveerd:  

 

“Op 19/10/16 om 07:12 uur, aan de grensdoorlaatpost DAC LPA BRU-NAT GC/VVR, Luchthaven 

ZAVENTEM, 

werd door ondergetekende I. P. 

 

de heer/mevrouw: 

achternaam H. N. voornaam A. (Verklaarde identiteit) 

geboren op 26/06/02 te KINSHASA geslacht (m/v) meisje 

die de volgende nationaliteit heeft Dem Rep Congo wonende te  

 

afkomstig uit Kinshasa met SN369 (het gebruikte transportmiddel vermelden en bijvoorbeeld het 

nummer van de vlucht) 

 

op de hoogte gebracht van het feit dat de toegang tot het grondgebied aan hem (haar) wordt geweigerd 

krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 15.12,1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf. de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de volgende reden(en): 

 

X (A) Is niet in het bezit van een geldig reisdocument / van geldige reisdocumenten (art. 3, eerste lid, 

1°/2°) 

Reden van de beslissing: HET DOOR BETROKKENE GEBRUIKTE REISDOCUMENT WORDT VAN 

VALSHEID BETICHT EN WORDT GERECHTELIJK IN BESLAG GENOMEN. 

BETROKKENE BESCHIKT DUS NIET MEER OVER ENIG GELDIG REISDOCUMENT. 

Dossiernummer: (…) 

X (B) Is in het bezit van een vals / nagemaakt / vervalst reisdocument (ad 3, eerste lid, 1°/2°) 

Reden van de beslissing: Document: Paspoort RDC met nummer (…) op naam van K. K. I., Vervalsing:  

Frauduleus bekomen 

X (C) Is niet in het bezit van een geldig visum of een geldige machtiging tot verblijf (art, 3, eerste lid, 

1°/2°) 

Reden van de beslissing: Zie ‘A’ en ‘B’” 

 

Op 19 oktober 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats.  

 

Op 29 oktober 2016 wordt de uitvoering van de terugdrijving voorzien, vervolgens wordt de 

dwanguitvoering geannuleerd nadat de advocaat van de verzoekster kenbaar had gemaakt een 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te willen indienen bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) en de schorsende beroepstermijn nog lopende is.  

 

Op 31 oktober 2016 stelt de verzoekster de onderhavige vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid in. Op diezelfde dag verzendt de griffier van de Raad een oproeping aan de partijen 

om te verschijnen op de terechtzitting van 2 november 2016 en waarin uitdrukkelijk wordt gewezen op 

het bepaalde in artikel 39/83 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet): “Behoudens toestemming van de betrokkene, zal ten aanzien van een vreemdeling 

die het voorwerp uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, slechts tot gedwongen 

tenuitvoerlegging van deze maatregel worden overgegaan na het verstrijken van de in artikel 39/57, § 1, 

derde lid, bedoelde beroepstermijn of, wanneer de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van 

deze maatregel bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd ingeleid binnen deze termijn, nadat de Raad 

deze vordering heeft verworpen.”  

 

Op 1 november 2016 wordt de verzoekster, hangende het schorsend beroep bij de Raad, 

teruggedreven naar haar plaats van inscheping, Kinshasa.  

 

 

2. Over de rechtspleging 

2.1. De taal van de procedure 
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Waar de verzoekster vraagt om het ingestelde beroep te behandelen in de Franse taal dient er op te 

worden gewezen dat het gebruik van de talen in de rechtspleging niet ter vrije keuze staat van de 

partijen, maar op dwingende wijze geregeld wordt door artikel 39/14 van de vreemdelingenwet. Dit 

artikel luidt als volgt: 

 

“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de 

beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt krachtens 

de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun binnendiensten. 

Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling in de 

taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.” 

 

Artikel 39/14 van de vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat voorzien is in 

artikel 53 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de 

voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en 

tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Parl. St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 

107) blijkt dat aangezien de regeling inzake het taalgebruik voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen naadloos aansluit bij die welke thans geldt voor de Raad van State deze 

regelingen op dezelfde wijze dienen te worden geïnterpreteerd. De bepaling dat de beroepen behandeld 

dienen te worden in de taal die de diensten waarvan de werkkring het hele land bestrijkt krachtens de 

wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten 

verplicht de Raad van State, en bijgevolg ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn 

arresten gebruik te maken van de taal van de akte waarvan de vernietiging c.q. schorsing gevorderd 

wordt. De bestuurshandelingen waarvan de vernietiging c.q. schorsing gevorderd wordt zijn immers 

steeds afkomstig van overheden die onderworpen zijn aan de wetgeving op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken (Les Novelles, v° Droit administratif, tome VI, Brussel, Bruylant, 1975, p. 737, randnrs. 

2249-2250). 

 

Gelet op het voorgaande en het feit dat bestreden beslissingen door het bestuur, conform de bepalingen 

van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, werd 

genomen in het Nederlands dient de Nederlandse taal als proceduretaal door de Raad te worden 

gehanteerd. 

 

2.2. De aanduiding van de verwerende partij 

 

De rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is van inquisitoriale aard. Naar 

analogie met de rechtspleging voor de Raad van State dient er bovendien op te worden gewezen dat de 

rechtsvordering voor de Raad niet is gericht tegen bepaalde personen of overheden die de beslissing 

namen of wier situatie erdoor wordt bepaald, maar tegen de bestreden rechtshandeling als dusdanig. 

De Raad duidt dan ook ambtshalve, op zicht van de bestreden beslissing, die overheid als verwerende 

partij die het best geplaatst is om de wettigheid van de beslissing te verdedigen. Hij is hiertoe niet 

gebonden door de verwerende partij(en) zoals aangeduid door de verzoekende partij (R. STEVENS, 10. 

De Raad van State, 1. Afdeling bestuursrechtspraak, Brugge, die Keure, 2007, nrs. 58-74). 

 

In casu dient te worden vastgesteld dat door de verzoekster aangevochten beslissing is genomen door 

de met grenscontrole belaste ambtenaar, I. V., inspecteur van de Federale Politie. Hierover bestaat in 

wezen geen betwisting. De verzoekster duidt in haar verzoekschrift evenwel de Belgische Staat, 

vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie aan als tegenpartij. De 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie is evenwel niet de overheid die de bestreden beslissing heeft 

genomen, die hierin inhoudelijk is tussengekomen of die in deze over enige bevoegdheid beschikte om 

de beslissing te nemen. Uit het administratief dossier kan nergens enige betrokkenheid van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie of één van zijn diensten worden teruggevonden bij de 

totstandkoming van de thans bestreden beslissing tot terugdrijving. Dienvolgens wordt de Belgische 

Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken, als verwerende partij aangeduid. 

 

3. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1. Ratione temporis 

 

Artikel 39/57, § 1, derde lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 
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“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen”. 

 

De Raad stelt vast dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid is ingediend 

binnen de termijn van tien dagen zoals wettelijk voorzien. In toepassing van artikel 39/57, §2, tweede lid 

van de vreemdelingenwet wordt de vervaldag die valt in het weekend immers verplaatst op de 

eerstvolgende werkdag, in casu maandag 31 oktober 2016. De tijdigheid van de vordering tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid staat overigens geenszins ter betwisting. 

 

Gelet op de tijdig ingediende vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, verbiedt 

artikel 39/83 van de vreemdelingenwet dat tot gedwongen tenuitvoerlegging van de bestreden 

terugdrijvingsmaatregel wordt overgegaan tot als de Raad de vordering heeft verworpen.  

 

Uit de voorliggende gegevens blijkt evenwel dat de verweerder dit wettelijke verbod tot dwanguitvoering 

naast zich heeft neergelegd en is overgegaan tot de terugdrijving van de verzoekster met de vlucht 

SN359 van 1 november 2016 om 10u45 met bestemming Kinsasha, Dem. Rep. Congo. De verweerder 

heeft de uitspraak van de Raad, en zelfs de terechtzitting van 2 november 2016, dus niet afgewacht.   

 

3.2. Het voorwerp van de vordering 

 

In de nota met opmerkingen werpt de verweerder de volgende exceptie van niet-ontvankelijkheid op: 

 

“Verzoekster vecht een beslissingsmaatregel aan waarvan de eventuele nietigverklaring geen gevolgen 

zal hebben op haar verblijfstoestand. 

 

Overeenkomstig artikel 39/65 van de Vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in artikel 39/2 

van dezelfde wet voor de Raad worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een 

benadeling of van een belang. Uit de vaste rechtspraak van de Raad van State (zie o.a. R.v.St., nr. 

46.816 van 31 maart 1994) blijkt dat het belang actueel dient te zijn en dus voorhanden moet zijn zowel 

op het ogenblik van het indienen van het beroep, als op het tijdstip dat de Raad uitspraak dient te doen. 

 

Verzoekster werd op 01.11.2016 naar haar land van herkomst gerepatrieerd.  

 

Verzoekster heeft geen belang bij de huidige procedure.” 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekster op 1 november 2016 om 14u45 met de vlucht SN359 is 

teruggebracht naar haar luchthaven van inscheping, Kinsasha (FIH), Dem. Rep.Congo (zie verslag 

vertrek d.d. 1 november 2016). Ter terechtzitting wordt dit door de advocaat van de verzoekster 

bevestigd. Zij stelt evenwel dat de bestreden beslissing nog niet volledig is uitgevoerd omdat de 

verzoekster nog steeds vast zit in het transitzone op de luchthaven te Kinsasha. Hiervan wordt echter 

geen enkel begin van bewijs bijgebracht. 

 

Wat er ook van zij, het blijkt dat de verzoekster inmiddels in toepassing van de artikelen 3 en 74/4 van 

de vreemdelingenwet (hetgeen een omzetting vormt van de bijlage 9 bij het Internationaal Verdrag 

inzake Burgerluchtvaart getekend in Chicago op 7 december 1944), door de vervoersmaatschappij SN 

Brussels Airlines werd teruggebracht naar de luchthaven waar zij was vertrokken. Hiermee is de 

bestreden terugdrijvingsmaatregel uitgevoerd.  

 

Nu de bestreden rechtshandeling op 1 november 2016 door de verweerder is ten uitvoer is gelegd, is de 

onderhavige vordering doelloos geworden. De thans ingediende vordering heeft immers tot voorwerp de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden terugdrijvingsmaatregel te bevelen. Dit is thans 

echter niet meer mogelijk. De Raad kan de reeds uitgevoerde bestreden beslissing immers niet langer in 

haar tenuitvoerlegging schorsen.  

 

De Raad dient dan ook vast te stellen dat de vordering zonder voorwerp is geworden.  

 

Waar in het verzoekschrift wordt verwezen naar het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin 

van artikel 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, kan de Raad enkel samen met de verzoekster vaststellen dat de verweerder 

haar dit recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel heeft ontnomen door de verwijderingsmaatregel uit te 
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voeren niettegenstaande de door artikel 39/83 voorziene schorsende werking van de door haar 

ingestelde vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Ook al zou de Raad de grieven 

van de verzoekster bij hoogdringendheid nog onderzoeken, dan verandert dit niets aan het feit dat de 

verwijderingsmaatregel inmiddels is uitgevoerd. De Raad is in casu door het wederrechtelijke handelen 

van de verweerder in de onmogelijkheid gesteld om op een nuttig tijdstip tussen te komen. Bovendien 

blijkt uit de stukken die de verzoekster bijbrengt, dat zij bij monde van haar raadsvrouw met een 

mailbericht van 28 oktober 2016 reeds aan een medewerker van het INAD-centrum Caricole heeft te 

kennen gegeven dat zij een asielaanvraag wenste in te dienen. Uit niets blijkt dat de bevoegde diensten 

hieraan op enige wijze gehoor of gevolg hebben gegeven. Het handelen van de verweerder is daarom 

niet enkel is strijd met het artikel 39/83 van de vreemdelingenwet, maar mogelijks ook met artikel 33 van 

het Vluchtelingenverdrag. Dit alles neemt echter niet weg dat de Raad in de huidige stand van het 

geding niets anders kan dan vaststellen dat de onderhavige vordering tot schorsing door de 

tenuitvoerlegging van de bestreden terugdrijvingsmaatregel doelloos is geworden.  

 

De vordering dient bijgevolg te worden verworpen. 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 

 

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 drie november tweeduizend zestien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr.A; DE BONDT, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A. DE BONDT C. DE GROOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 


