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 nr. 272 350 van 5 mei 2022 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. KAYIMBA KISENGA 

Eugène Plaskysquare 92/6 

1030 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 5 mei 2022 heeft 

ingediend) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen 

van de beslissing houdende bevel tot terugdrijving van 30 april 2022. 

 

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 5 mei 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 mei 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat P. KAYIMBA KISENGA 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

Verzoeker komt op 30 april 2022 aan op de luchthaven van Zaventem komende van Canada. Hij verklaart 

met zijn gezin door te willen reizen naar Kameroen, maar zijn kinderen zijn niet in het bezit van een visum 

en worden daarom niet toegelaten op het vliegtuig naar Kameroen. 
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Verzoeker weigert terug te keren naar Canada om daar de nodige papieren in orde te brengen. Op 30 

april 2022 krijgt verzoeker een beslissing tot terugdrijving onder een bijlage 11. Dit is de bestreden 

beslissing. 

 

De Raad merkt op dat, overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet de beroepen 

bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad kunnen gebracht worden door de vreemdeling die 

doet blijken van een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij 

voormeld artikel 39/56 werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de 

interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan 

hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State. 

Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). 

 

Opdat verzoeker een belang heeft bij de vordering volstaat het niet dat hij gegriefd is door de bestreden 

rechtshandeling en dat hij nadeel ondervindt. De schorsing van de bestreden beslissing moet verzoeker 

bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. Het belang dient te bestaan op het 

ogenblik van het indienen van het verzoekschrift en moet ook nog bestaan op het ogenblik van de 

uitspraak. 

 

Op 3 mei 2022 worden documenten bezorgd van de Kameroense autoriteiten dat de kinderen toelating 

hadden om te reizen naar Kameroen. Gelet op voornoemde documenten gedateerd op 3 mei 2022 waaruit 

blijkt dat de kinderen van verzoeker naar Kameroen mogen reizen, wordt een nieuwe vlucht geboekt voor 

verzoeker en zijn gezin naar Kameroen op 6 mei 2022. Dit blijkt uit e-mail verkeer en de stukken die bij 

de verweernota zijn gevoegd: Verzoeker is op de hoogte dat hij om 9u20 naar Kameroen kan reizen. Hij 

bevestigt op de hoogte te zijn van zijn vlucht van 6 mei 2022 om 11u45  naar Yaoundé met vlucht nummer 

SN369. 

 

Uit de debatten ter terechtzitting blijkt dat verzoeker het belang ontbeert bij de vordering. 

 

De vordering is bij gebrek aan actueel en zeker belang onontvankelijk. 

 

 

3. Kosten 

 

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 vijf mei tweeduizend tweeëntwintig door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. V. LAUDUS, toegevoegd griffier 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

V. LAUDUS M. MILOJKOWIC 

 


