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 nr. 226 448 van 20 september 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat P. HUBERT 

Rue de la Régence 23 

1000 BRUXELLES 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Vietnamese nationaliteit te zijn, op 16 september 2019 

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

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken 

en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 10 september 2019 tot vasthouding in een 

welbepaalde aan de grens gelegen plaats, meer bepaald ‘de imminente uitvoering van de terugdrijving 

zoals geformaliseerd in de beslissing tot vasthouding van 10  september 2019’. 

 

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 17 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van Mr. T. WIBAULT, die loco Mr. P. HUBERT verschijnt voor de 

verzoekende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 



  

 

 

X - Pagina 2 

1.1. Op 9 juli 2019 komt de verzoekende partij aan op de luchthaven van Zaventem. 

 

1.2. Op 9 juli 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing tot terugdrijving. 

 

1.3. Op 10 juli 2019 dient de verzoekende partij een asielaanvraag in. 

 

1.4. Op 10 juli 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats. 

 

1.5. Op 8 augustus 2019 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.6. Bij arrest nr. 225 337 van 28 augustus 2019 bevestigt de Raad de beslissing vermeld in punt 1.5. 

 

1.7. Op 6 september 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie opnieuw een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde 

aan de grens gelegen plaats. 

 

1.8. Op 10 september 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie opnieuw een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde 

aan de grens gelegen plaats. 

 

2. Over het voorwerp van het beroep 

 

De verzoekende partij dient een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in tegen 

de imminente uitvoering van de terugdrijving die hernomen en gegarandeerd wordt door de beslissing 

vermeld in punt 1.8. 

 

3. Over de rechtspleging 

 

De verzoekende partij stelt in haar verzoekschrift te opteren voor het Frans als proceduretaal. 

 

De Raad wijst erop 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 wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). 

 

Voormeld 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 werking 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, eerste lid 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 Vreemdelingen-

betwistingen 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 gevorderd wordt (Les Novelles, deel IV, 737).  
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Te dezen betreft de bestreden beslissing een tweetalige beslissing die is opgesteld in het Frans en het 

Nederlands. Deze beslissingen zijn niet het resultaat van een aanvraag van de verzoekende partij. 

Conform artikel 39, §1 juncto artikel 17, §1, a van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen 

in bestuurszaken dient onderhavige zaak behandeld te worden in de taal van het taalgebied waar ze 

gelokaliseerd is, met andere woorden het taalgebied waar de verzoekende partij woont, of verblijft, of 

wordt aangetroffen (cf. RvS 11 februari 2000, nr. 85.303). 

 

Gelet op het feit dat de verzoekende partij de binnenkomst werd geweigerd bij aankomst op de 

nationale luchthaven te Zaventem en vervolgens werd opgesloten in het transitcentrum te 

Steenokkerzeel waar zij ook verblijft op het ogenblik van het betekenen van de bestreden beslissing, 

dient, daar Steenokkerzeel deel uitmaakt van het Nederlandse taalgebied, de Nederlandse taal als 

proceduretaal door de Raad te worden gehanteerd. 

 

Aldus dient de zaak voor de Raad behandeld te worden in het Nederlands. 

 

4. Over de ontvankelijkheid 

 

4.1. De Raad merkt op dat een beslissing tot vasthouding overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet enkel aanvechtbaar is bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van de 

verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen. De Raad is zonder 

rechtsmacht om kennis te nemen van het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in 

de mate dat het gericht is tegen deze beslissing.  

 

4.2. In zoverre de verzoekende partij zich richt tegen de ‘imminente uitvoering van de terugdrijving die 

hernomen en gegarandeerd wordt door de beslissing tot vasthouding’ wijst de Raad op wat volgt. 

 

Naar luid van artikel 39/82, §4, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, staat de vordering tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid open ten aanzien van “een verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is.”  

 

Op 9 juli 2019 wordt aan de verzoekende partij de beslissing tot terugdrijving ter kennis gebracht. De 

loutere intentie tot het uitvoeren van voormelde beslissing, kan niet worden beschouwd als een 

afzonderlijke beslissing met specifieke rechtsgevolgen of als een beslissing die de rechtstoestand van 

de verzoekende partij wijzigt.  

 

De verzoekende partij kan in deze niet dienstig verwijzen naar de rechtspraak van de Raad van 8 

februari 2018, met name het arrest nr. 199 329, daar dit niet handelt over de tenuitvoerlegging van een 

beslissing tot terugdrijving, doch wel over de beslissing tot terugleiding naar de grens.  

 

In de mate alsnog zou worden aangenomen dat de huidige vordering gericht zou zijn tegen de 

beslissing tot terugdrijving van 9 juli 2019, wijst de Raad op de uiteenzetting onder punt 4.4. 

 

4.3. Waar de verzoekende partij verwijst naar het arrest nr. 112/2019 van 18 juli 2019 van het 

Grondwettelijk Hof, gaat zij er aan voorbij dat ten aanzien van haar op 9 juli 2018 een beslissing tot 

terugdrijving werd genomen en geen bevel om het grondgebied te verlaten. De uiteenzetting die kan 

teruggevonden worden in voormeld arrest en waar de verzoekende partij op wijst in haar verzoekschrift, 

heeft uitsluitend betrekking op de situatie waarin “een aanzienlijke tijd is verlopen” is tussen het nemen 

van de beslissing tot verwijdering “in de vorm van een bevel om het grondgebied te verlaten” en de 

daadwerkelijke tenuitvoerlegging van dat bevel en waarin de verwerende partij alsdan gehouden is tot 

een nieuw onderzoek van het risico op schending van de artikelen 3 en 8 van het EVRM. De Raad 

herhaalt dat aan de verzoekende partij geen bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend. Waar 

de verzoekende partij meent dat dezelfde garanties moeten geboden worden wanneer een vreemdeling 

voorwerp uitmaakt van een beslissing tot terugdrijving en stelt dat zij in casu de schending van artikel 3 

van het EVRM aanvoert, gaat zij er aan voorbij dat het in het arrest van het Grondwettelijk Hof gaat om 

situaties waarin een aanzienlijke tijd is verlopen tussen het nemen van de beslissing tot verwijdering en 

de daadwerkelijke tenuitvoerlegging, wat in casu niet het geval is, alsook aan het feit dat zij de 

mogelijkheid heeft gehad haar grieven in het licht van artikel 3 van het EVRM kenbaar te maken door 

het indienen van een asielaanvraag, wat zij ook gedaan heeft, en deze werden onderzocht door het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen de staatlozen (hierna: CGVS) en de Raad. Daarnaast 

wijst de Raad er ook nog op dat er bij een beslissing tot terugdrijving reeds van bij het nemen van deze 

beslissing sprake is van een daadwerkelijke en gedwongen tenuitvoerlegging, wat in het geval van het 
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nemen van een gewoon bevel om het grondgebied te verlaten niet het geval is. Zo bepaalt de richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven en dient richtlijnconform te worden toegepast, 

immers dat zolang er geen reden is om aan te nemen dat dit de terugkeerprocedure ondermijnt, de 

vrijwillige terugkeer de voorkeur verdient boven de gedwongen terugkeer. Om hieraan tegenmoet te 

komen neemt de verwerende partij eerst een gewoon bevel om het grondgebied te verlaten en pas 

wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven gaat zij over tot het nemen van een besluit met het oog op 

daadwerkelijke verwijdering en terugleiding naar de grens. In die specifieke situatie wordt door het 

Grondwettelijk Hof geoordeeld dat in geval een aanzienlijke tijd is verlopen sinds het nemen van het 

bevel, bij de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van dat bevel een nieuw onderzoek dient plaats te vinden 

van het risico op een schending van de artikelen 3 en 8 van het EVRM. Bovendien kan de verzoekende 

partij niet dienstig laten uitschijnen dat zij niet over een daadwerkelijk rechtsmiddel beschikt ten aanzien 

van de tenuitvoerlegging van de beslissing tot terugdrijving, zoals blijkt uit wat uiteengezet wordt in punt 

4.4. 

 

4.4. In de mate alsnog zou worden aangenomen dat de huidige vordering gericht zou zijn tegen de 

beslissing tot terugdrijving van 9 juli 2019, merkt de Raad op dat deze beslissing ter kennis werd 

gebracht op dezelfde dag, zodat het op 16 september 2019 ingediende verzoekschrift ruim buiten de bij 

artikel 39/57, §2, 3°, tweede lid van de Vreemdelingenwet voorziene termijn van vijf of tien dagen werd 

ingediend. Hierop gewezen ter terechtzitting stelt de advocaat van de verzoekende partij dat de 

terugdrijvingsbeslissing wordt aangevochten via de tenuitvoerlegging ervan en verwijst hij voorts naar 

het verzoekschrift. De Raad verwijst naar het gestelde in punt 4.2. en 4.3. betreffende het aanvechten 

van de tenuitvoerlegging van de beslissing tot terugdrijving. 

 

Daarnaast stelt de Raad vast dat de verzoekende partij een asielaanvraag heeft ingediend op 10 juli 

2019, waardoor alsdan de tenuitvoerlegging van de beslissing tot terugdrijving niet langer imminent was. 

Het kwam de verzoekende partij dan ook toe om een (gewone) vordering tot schorsing en beroep tot 

nietigverklaring in te dienen bij de Raad, wat zij nagelaten heeft te doen. Bij het afwijzen van de 

asielaanvraag op 28 augustus 2019 door de Raad, wanneer aldus in casu de tenuitvoerlegging van de 

beslissing tot terugdrijving opnieuw imminent werd, kon de verzoekende partij immers de versnelde 

behandeling van de ingediende vordering tot schorsing vorderen door het instellen van een verzoek tot 

voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid, waarbij zij alsdan haar grieven 

betreffende de hogere rechtsnormen aan de Raad kon voorleggen. Het betoog van de verzoekende 

partij dat zij na het betekenen van de beslissing tot terugdrijving op 9 juli 2019 geen hulp kreeg van een 

tolk om de draadwijdte van voormelde beslissing te begrijpen waardoor zij niet tijdig een beroep kon 

instellen tegen de beslissing tot terugdrijving, is niet dienstig. Zij geeft namelijk zelf aan dat zij in het 

kader van haar asielaanvraag een tolk ter beschikking kreeg, wat ook blijkt uit de stukken van het 

administratief dossier. Bij het invullen van de vragenlijst op de Dienst Vreemdelingenzaken op 19 juli 

2019 kreeg de verzoekende partij bijstand van een tolk Vietnamees. Bovendien toont de verzoekende 

partij niet aan dat het voor haar onmogelijk was om binnen de beroepstermijn een advocaat te zoeken 

die haar kon bijstaan. Zij toont niet aan dat er omstandigheden zijn buiten haar wil waardoor zij 

verhinderd was binnen de wettelijke termijn een beroep in te stellen.  

 

Gelet op voormelde vaststellingen, maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat zij niet kon 

beschikken over een effectief rechtsmiddel.  

 

4.5. De vordering is onontvankelijk.  

 

5. 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 tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig september tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. CUYKENS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. CUYKENS N. VERMANDER 

 


