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 nr. 203 520  van 4 mei 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op haar gekozen woonplaats bij 

advocaat Johannes BAELDE 

Gistelse Steenweg 229/1 

8200 SINT-ANDRIES 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 19 april 2018 

heeft ingediend bij faxpost om “bij wijze van dringende voorlopige maatregelen bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid over te gaan tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de gedwongen terugleiding 

van verzoekster zoals voorzien op vrijdag 4 mei 2018 om … uur (beslissing vandaag aan verzoekster ter 

kennis gesteld)”. 

 

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 de artikelen 39/82 en 39/84 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 en III 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 3 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. VUYLSTEKE, die loco advocaat J.BAELDE 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 
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1.1. Verzoekster, van Marokkaanse nationaliteit, werd op 19 februari 2018, onder een bijlage 13septies, 

bevolen om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en er werd haar 

diezelfde dag, onder een bijlage 13sexies, een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd.  Zij stelde hiertegen 

een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Het gaat om een 

vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring, gekend onder het nr. 217 161. De 

behandeling van deze vordering is gepland op de terechtzitting van 22 mei 2018. 

 

1.2. Op 19 maart 2018 diende verzoekster een verzoek tot internationale bescherming in bij de 

Belgische autoriteiten. 

 

1.3. Op 23 maart 2018 diende verzoekster een aanvraag tot gezinshereniging in als familielid van S. E. 

M., haar broer die de Spaanse nationaliteit heeft doch in België verblijft, in toepassing van artikel 47/1, 

2° 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) .  

 

1.4. De naar aanleiding van de voormelde aanvraag tot gezinshereniging door het gemeentebestuur 

afgeleverde bijlage 19ter werd door de verwerende partij bij beslissing van 6 april 2018 als niet 

bestaande beschouwd en ingetrokken gezien verzoekster het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod 

dat niet werd geschorst of opgeheven.  Verzoekster stelde hiertegen een beroep in bij de Raad.  Dit 

beroep is gekend onder het nr. 219 215.  

 

1.5. De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) besloot met een 

beslissing van 17 april 2018 de vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming niet toe te kennen 

aan verzoekster. 

 

1.6. Op 3 mei 2018 werd verzoekster in kennis gesteld van de gegevens betreffende haar vlucht naar 

Casablanca (Marokko) op 4 mei 2018 om 17u40. 

 

2. Over het voorwerp en de ontvankelijkheid van de vordering 

 

2.1. De verwerende partij werpt de volgende exceptie op: 

 

“Verwerende partij heeft de eer de exceptie van onontvankelijkheid op te werpen daar verzoekster reeds 

sedert 19.02.2018 van haar vrijheid beroofd is ingevolge het bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) van diezelfde datum.  Zij wacht tot 

03.05.2018 om een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te stellen tegen  een  

beslissing die niet aanvechtbaar is.  Het betreft immers een beslissing die geen rechtsgevolgen doet 

ontstaan of belet dat ze tot stand komen, m.a.w. een niet-aanvechtbare administratieve rechtshandeling. 

 

Om ontvankelijk te zijn dient het beroep gericht te zijn tegen een uitvoerbare beslissing. Als uitvoerbare 

beslissing dient te worden beschouwd de handeling waarbij rechtsgevolgen in het leven worden 

geroepen of worden belet tot stand te komen, met andere woorden waarbij wijzigingen in een bestaande 

rechtstoestand worden aangebracht, dan wel zodanige wijzigingen worden belet (cf. J. BAERT, en G. 

DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 8-9). 

 

Het bericht waarbij het Bestuur verzoekster de datum van de gedwongen repatriëring naar Marokko 

meedeelt, is geen rechtshandeling die wijzigingen aanbrengt in de rechtstoestand van verzoekster. De 

loutere wijze immers waarop materieel uitvoering wordt gegeven aan een eerder genomen bevel om het 

grondgebied te verlaten door, zoals in casu, de mededeling van het tijdstip en bestemming van 

repatriëring, te weten 04.05.2018 om 17u40, is geen voor vernietiging noch schorsing vatbare 

administratieve rechtshandeling, nu zij geen rechtsgevolgen doet ontstaan of verhindert dat deze 

zouden ontstaan. 

 

De voorliggende vordering is onontvankelijk.” 

 

2.2. Indien de verzoekende partij ervoor opteert om de Raad bij uiterst dringende noodzakelijkheid te 

vatten, dan komt het haar toe om op duidelijke en niet mis te verstane wijze het voorwerp van haar 

vordering te beschrijven. Het verzoekschrift moet immers zowel de Raad als de verwerende partij 

inlichten over de juiste toedracht van het geschil dat wordt voorgelegd. Het voorwerp van het beroep 

zoals in het verzoekschrift wordt aangeduid, bepaalt de grenzen van de rechtsstrijd; een nauwkeurige 

omschrijving ervan is aldus van kapitaal belang voor het verloop van het geding (R. STEVENS, “Raad 
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van State, Afdeling bestuursrechtspraak, 2. Procesverloop”, in J. DUJARDIN, I. OPDEBEEK, M. VAN 

DAMME en J. VANDE LANOTTE (eds.), Administratieve Rechtsbibliotheek (algemene reeks nr. 10), 

Brugge, Die Keure, 2007, 56). Het mag niet aan de Raad worden overgelaten het voorwerp in de plaats 

van de verzoekende partij te bepalen (RvS 17 november 2003, nr. 125.373). 

 

De Raad stelt het volgende vast: 

 

- Het verzoekschrift  draagt als opschrift “Verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

(overeenkomstig art. 39/2 Vreemdelingenwet) in dossier X” 

- In de omschrijving van het voorwerp van de vordering stelt verzoekster het volgende: 

“Verzoekster vraagt Uedele eerbiedig om bij wijze van dringende voorlopige maatregelen bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid over te gaan tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de gedwongen 

terugleiding van verzoekster zoals voorzien op vrijdag 4 mei 2018 om … uur (beslissing vandaag 

aan verzoekster ter kennis gesteld). Zulks in afwachting van de beoordeling door de Raad in de 

zaak van verzoekster zoals ter griffie hangende onder het rolnummer RvV X”.  

- In fine van het verzoekschrift vraagt verzoekster “de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

mits gedwongen terugleiding naar Marokko op 4 mei 2018 om 17u40 (stuk 11)  bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid te schorsen middels dringende voorlopige maatregelen, ter vrijwaring van de 

belangen van verzoekster ten gronde in de procedure zoals voor de Raad hangende onder het 

rolnummer RvV X”.   

 

 

Het is de Raad hoegenaamd niet duidelijk wat hem wordt gevraagd: vraagt verzoekster de toepassing 

van artikel 39/84 van de Vreemdelingenwet, vraagt zij de versnelde behandeling van de zaak gekend 

onder het rolnummer X op grond van artikel 39/85 van diezelfde wet, of vraagt zij de schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid van de mededeling van de vluchtgegevens op grond van artikel 39/82 van 

de Vreemdelingenwet, zoals zij uitdrukkelijk aangeeft in het opschrift van het verzoekschrift? Ook ter 

zitting wordt hierover geen duidelijkheid verschaft. In ieder geval heeft verzoekster, in strijd met artikel 

44 van het PR RvV niet voldaan aan de voorwaarde dat het opschrift van het verzoekschrift moet 

vermelden dat het een vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid betreft, indien het de bedoeling was om een dergelijke vordering in te dienen. In 

tegendeel, in casu wordt gesteld dat het gaat om een vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid op grond van artikel 39/82 van de Vreemdelingenwet. Zoals uit de onderhavige zaak 

blijkt is dit geen overdreven formalisme: het moet immers in eerste instantie de verwerende partij – in 

het kader van haar rechten van verdediging die, omwille van het korte tijdsbestek dat dringende 

procedures kenmerkt, sowieso beperkter zijn - toelaten om onmiddellijk en zonder twijfel het voorwerp 

en de bedoeling van verzoekster te destilleren uit het verzoekschrift, zoals reeds eerder geschetst. 

 

Gelet op de onduidelijkheid in het verzoekschrift kan de Raad niet anders dan nagaan hoe de 

verwerende partij de vordering heeft opgevat, opdat haar rechten van verdediging niet in het gedrang 

zouden komen.  

 

De verwerende partij heeft het verzoekschrift gelezen als zijnde een vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid hebbende tot voorwerp het bericht waarbij het bestuur verzoekster de datum 

van de gedwongen repatriëring meedeelt. Zij stelt dienaangaande dat de vordering niet ontvankelijk is, 

omdat een dergelijk bericht geen aanvechtbare administratieve rechtshandeling is.  

 

Verzoekster stelt ter zitting zich ter zake te gedragen naar de wijsheid van de Raad. 

 

Om ontvankelijk te zijn, moet een vordering gericht zijn tegen een uitvoerbare beslissing. Als uitvoerbare 

beslissing dient te worden beschouwd de handeling waarbij rechtsgevolgen in het leven worden 

geroepen of worden belet tot stand te komen, met andere woorden waarbij wijzigingen in een bestaande 

rechtsregeling of rechtstoestand worden aangebracht, dan wel zodanige wijzigingen worden belet. 

 

Het faxbericht, gevoegd als stuk 11 bij het verzoekschrift, waarin aan de advocaat van de verzoekende 

partij wordt meegedeeld dat verzoekster een vlucht heeft op datum van 4 mei 2018 met bestemming 

Cassablanca, kan niet worden beschouwd als een afzonderlijke beslissing met specifieke 

rechtsgevolgen of als een beslissing die de rechtstoestand van de verzoekende partij wijzigt. Dit 

faxbericht deelt enkel mee wanneer tot de tenuitvoerlegging van een eerder genomen beslissing (in 

casu de beslissing houdende afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering, zoals vermeld onder punt 1.1), zal worden overgegaan. 
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2.3. De vordering is bijgevolg onontvankelijk.  

 

3. 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 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

De vordering wordt verworpen.  

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier mei tweeduizend achttien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. CLAESEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. CLAESEN A. WIJNANTS 

 


