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 nr. 207976  van 21 augustus 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op haar gekozen woonplaats bij 

advocaat Joseph UFITEYEZU 

Avenue Broustin 37/1 

1090 Brussel 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 17 augustus 2018 

heeft ingediend (bij aangetekende zending) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van 

de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van 14 augustus 2018 tot het vasthouden in een 

welbepaalde plaats met het oog op overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat en tot het horen 

bevelen van dringende maatregelen. 

 

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 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 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 20 augustus 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 augustus 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat David LEYS, die loco advocaat Joseph UFITEYEZU verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat Jeroen TASSENOY, die loco advocaat Carmenta 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de ontvankelijkheid 
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1.1. Voor wat betreft de vordering tot schorsing 

 

De Raad kan de verwerende partij volledig volgen wanneer ze in haar nota opmerkt: 

 

“Verweerder laat gelden dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ingevolge artikel 71, eerste lid 

van de Vreemdelingenwet niet bevoegd is om kennis te nemen van de vordering.  

Artikel 71, eerste lid van de Vreemdelingenwet stipuleert immers als volgt:  

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen 7, 8bis, § 4, 27, 29, tweede lid, 44septies, § 1, 51/5, § 1, tweede lid, en § 4, derde lid, 

74/6 en 57/32, § 2, tweede lid kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te 

leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats 

waar hij werd aangetroffen.”  

Verweerder merkt op dat de in casu bestreden beslissing de beslissing tot het vasthouden in een 

welbepaalde plaats met het oog op overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat betreft.  

 

Voormelde beslissing is een maatregel van vrijheidsberoving dewelke genomen werd met toepassing 

van artikel 51/5, §4, derde lid van de Vreemdelingenwet, zodat zij onder de toepassing van artikel 71, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet valt.  

Aangezien niet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, maar wel de raadkamer van de correctionele 

rechtbank ingevolge voormeld artikel bevoegd is om kennis te nemen van een beroep tegen dergelijke 

beslissing, is onderhavig schorsingsberoep onontvankelijk”. 

 

Vermits de Raad geen rechtsmacht heeft om kennis te nemen van de vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging van de beslissing van 14 augustus 2018 tot het vasthouden in een welbepaalde plaats 

met het oog op overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat, is deze vordering onontvankelijk. 

 

De exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen in de nota met 

opmerkingen, is gegrond.  

 

1.2. Voor wat betreft de vordering tot het horen bevelen van dringende maatregelen 

 

Verzoeker vordert bij wege van dringende maatregel dat de Raad beveelt dat de schorsing “tot gevolg 

heeft dat de verzoekende partij de vrijheid heeft om in het Belgisch grondgebied te verblijven en niet 

naar Portugal over te dragen”.  

 

Artikel 44 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: PR RvV) luidt als volgt:  

 

“Zolang de vordering tot schorsing aanhangig is, kan bij een afzonderlijk verzoekschrift een vordering tot 

het bevelen van voorlopige maatregelen worden ingediend.  

De vordering wordt ondertekend door de partij of door een advocaat die voldoet aan de voorwaarden 

gesteld in artikel 39/56 van de wet van 15 december 1980. De vordering wordt gedagtekend en bevat :  

1° de naam, nationaliteit, de gekozen woonplaats van de verzoekende partij en het kenmerk van haar 

dossier bij de verwerende partij zoals vermeld op de bestreden beslissing;  

2° de vermelding van de beslissing waarvan de schorsing wordt gevorderd;  

3° de beschrijving van de gevorderde voorlopige maatregelen;  

4° een uiteenzetting van de feiten die aantonen dat de voorlopige maatregelen noodzakelijk zijn om de 

belangen van de partij die ze vordert, veilig te stellen;  

5° in voorkomend geval, een uiteenzetting van de feiten die de uiterst dringende noodzakelijkheid 

rechtvaardigen.  

[…]” 

 

In casu worden de voorlopige maatregelen niet bij afzonderlijk verzoekschrift gevorderd en zijn ze 

derhalve om die reden alleen al onontvankelijk. 

 

  

2. 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. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Artikel 2 

 

Het verzoek tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig augustus tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

mevr. A. DE BONDT, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A. DE BONDT M. EKKA 

 


