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 nr. 257 508 van 30 juni 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. REIGNS NTEDEKI 

Landvoogddreef 19 

1180 UKKEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

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

28 juni 2021 bij faxpost heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 21 juni 2021 tot vasthouding in een welbepaalde aan de 

grens gelegen plaats. 

 

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 28 juni 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 juni 2021 om 10 

uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. REIGNS NTEDEKI, die verschijnt voor de verzoekende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de ontvankelijkheid van de vordering 

 

1.1. Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 3°, 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) moet het verzoekschrift de beslissing vermelden waartegen de vordering is gericht.  
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Artikel 43, §1, derde lid, van het procedurereglement van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: het PR RvV) bepaalt dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid een 

afschrift van de bestreden akte moet bevatten. 

 

1.2. Onder het opschrift “Voorwerp” van het beroep zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“De verzoekster vraagt het optreden van [de] de gerechtelijke macht om de schorsing van de bestreden 

beslissing van 21.06.2021 met bedoeling deze beslissing conform art; 74/5, §,1° W 15 december 1980 

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

vreemdelingen […] nietig te maken”.  

 

Het stuk 1 van de inventaris bij het verzoekschrift wordt omschreven als “de betwiste beslissing” . Het is 

de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats van 21 juni 2021.  

 

1.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wijst erop dat artikel 71, tweede lid, 

van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De vreemdeling die met toepassing van artikel 74/5 vastgehouden wordt in een welbepaalde aan de 

grens gelegen plaats, kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te leggen 

bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van de plaats waar hij wordt vastgehouden.” 

 

Artikel 72, tweede lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt voorts expliciet dat het aan de raadkamer van 

de correctionele rechtbank toekomt te onderzoeken of de vrijheidsberovende maatregel in 

overeenstemming is met de wet. 

 

1.4. Derhalve moet ambtshalve worden vastgesteld dat de Raad geen rechtsmacht heeft om kennis te 

nemen van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid nu ze is gericht tegen de 

beslissing tot vasthouding.   

 

1.5. Ten overvloede, in zoverre uit de uiteenzetting van de middelen nog blijkt dat verzoekster zich richt 

tegen de terugdrijvingsbeslissing die in haren hoofde werd genomen, moet vooreerst worden 

vastgesteld dat deze beslissing niet het voorwerp uitmaakt van de huidige vordering. Bovendien werd 

deze terugdrijvingsbeslissing reeds genomen op 4 juni 2021, zodat de bij artikel 39/57, §1, derde lid  

vastgestelde termijn om haar bij uiterst dringende noodzakelijkheid aan te vechten reeds was verstreken 

op het ogenblik dat de vordering werd ingediend.  

 

1.6. De vordering is 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. 

 

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 dertig juni tweeduizend eenentwintig door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

K. VERKIMPEN A. WIJNANTS 


