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 nr. 228 983 van 19 november 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. KAYEMBE-MBAYI 

Rue Quevry 63 

6238 LUTTRE 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

26 juni 2019 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 21 juni 2019 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 

13septies). 

 

Gezien 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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 1 juli 2019 met nr. 223 472, waarbij 

de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt bevolen. 

 

Gezien de brief van de hoofdgriffier van 31 juli 2019 waarbij de partijen in kennis worden gesteld van de 

mogelijkheid om te worden gehoord.  

 

Gelet op het verzoek tot horen, ingediend door de verzoekende partij op 12 augustus 2019.  

 

Gelet op de beschikking van 24 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 oktober 

2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat C. KAYEMBE-MBAYI 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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Over de rechtspleging 

 

1.1. Artikel 39/82, § 5 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) luidt als 

volgt: 

 

“De Raad kan, volgens een versnelde rechtspleging vastgesteld door de Koning, de akte nietig 

verklaren waarvan de schorsing gevorderd wordt, indien de tegenpartij binnen acht dagen te rekenen 

van de kennisgeving van de uitspraak waarbij de schorsing bevolen wordt, geen verzoek tot voortzetting 

van de rechtspleging heeft ingediend.” 

 

1.2. Artikel 39, §1 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen luidt als volgt:  

 

“Wanneer naar aanleiding van een arrest waarbij een schorsing is bevolen, de verwerende partij niet 

binnen de in artikel 39/82 §5, van de wet van 15 december 1980 gestelde termijn bij een ter post 

aangetekende brief of per bode tegen ontvangstbewijs een verzoek tot voortzetting van de procedure 

indient, stelt de griffie de partijen ervan in kennis dat de Raad uitspraak zal doen over de nietigverklaring 

van de handeling waarvan de schorsing is bevolen. Na de kennisgeving beschikken de partijen over een 

termijn van acht dagen waarbinnen ze kunnen vragen om te worden gehoord.” 

 

1.3. In het proces-verbaal van de terechtzitting van 17 oktober 2019 staat het volgende vermeld: “De 

voorzitter zet de procedurele voorgaanden uiteen. Met name heeft de verwerende partij, nadat de 

schorsing van de bestreden beslissing in uiterst dringende noodzakelijkheid werd bevolen bij arrest nr. 

223 472 van 1 juli 2019, niet verzocht om de voortzetting van de procedure, zodat de Raad de 

bestreden beslissing nietig kan verklaren tenzij één van de partijen zou verzoeken om hieromtrent te 

worden gehoord. De verzoekende partij heeft gevraagd om te worden gehoord, maar kan niet 

mondeling toelichten waarom. Zij stelt enkel te kunnen verwijzen naar haar verzoekschrift. De 

verwerende partij heeft hierbij geen opmerkingen: zij kan niet toelichten waarom zij niet heeft verzocht 

om de voortzetting van de procedure en wenst in deze geen overmacht in te roepen.” 

 

1.4. Ter terechtzitting wordt door de verwerende partij expliciet gesteld dat zij geen overmacht wenst in 

te roepen als reden waarom zij niet heeft verzocht om de voorzetting van de procedure.  

 

1.5. Gelet op het voorgaande, meer bepaald op de schorsing van de bestreden beslissing bij arrest nr. 

223 472 van 1 juli 2019 en op artikel 39/82, §5 van de Vreemdelingenwet, gaat de Raad over tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 21 juni 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering wordt vernietigd. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien november tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 


