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 nr.  279 463 van 25 oktober 2022 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. BERKMOES 

Amerstraat 121 

3200 AARSCHOT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 21 oktober 2022 heeft 

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

van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 27 september 

2022 tot weigering verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

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. 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 oktober 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 oktober 2022. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. BERKMOES, die verschijnt voor de verzoekende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 25 augustus 2022 in België een verzoek om internationale bescherming in. Op 

basis van een onderzoek van vingerafdrukken werd vastgesteld dat verzoeker voorheen reeds een 

verzoek om internationale bescherming in Litouwen en in Noorwegen indiende. 

  

1.2. Op 30 augustus 2022 verzocht verweerder de Litouwse autoriteiten om verzoeker, met toepassing 

van artikel 18.1.b van de verordening nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
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2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor 

de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde 

land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de verordening nr. 604/2013), terug 

te nemen. 

 

1.3. Verweerder bracht de Litouwse autoriteiten op 15 september 2020 op de hoogte van het feit dat 

aangezien zij nalieten het terugnameverzoek binnen de in artikel 25.1 van de verordening nr. 604/2013 

bepaalde termijn van veertien dagen te beantwoorden, zij, ingevolge artikel 25.2 van deze verordening, 

geacht worden het terugnameverzoek te aanvaarden.  

 

1.4. Op 27 september 2022 nam verweerder de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten. Deze beslissing, waarvan de datum van kennisgeving niet kan worden 

vastgesteld op grond van de aan de Raad voorgelegde stukken, vormt de bestreden beslissing. 

 

1.5. Verzoeker werd, ingevolge een vonnis van de vrederechter van het kanton Zoutleeuw, op 10 oktober 

2022 opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis Asster te Sint-Truiden.  

 

2. Betreffende het hoogdringend karakter van de vordering 

 

De Raad wijst erop dat artikel 39/82, § 4, tweede lid 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) bepaalt dat slechts een schorsing van de tenuitvoerlegging van een verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan worden gevorderd indien de 

tenuitvoerlegging van deze maatregel imminent is en er nog geen gewone vordering tot schorsing tegen 

deze maatregel werd ingeleid. 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voorziet voorts dat, indien de uiterst dringende 

noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten die deze uiterst 

dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen dient te bevatten. 

 

Ter onderbouwing van het hoogdringend karakter van de vordering stelt verzoeker het volgende: 

 

“Verzoeker kan omwille van zijn huidige gedwongen opname uiteraard geen gevolg geven aan de 

bestreden beslissing. 

 

Verzoeker bevond zich op het ogenblik van de beslissing op een welbepaalde plaat[s] zoals bedoeld in 

de artikelen 74/8 en 74/9 Vreemdelingenwet zodat het uiterst dringend karakter wettelijk wordt vermoed”. 

 

De Raad dient vast te stellen dat verzoeker, door uiteen te zetten dat hij actueel geen gevolg kan geven 

aan de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, omdat hij 

gedwongen is opgenomen in een psychiatrische ziekenhuis, niet aantoont dat de tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing imminent is.  

 

Verzoekers betoog, dat hij zich bij het nemen van de bestreden beslissing bevond in een welbepaalde 

plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 Vreemdelingenwet, mist daarnaast feitelijke grondslag. 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt geenszins dat verzoeker, een vreemdeling die zonder zijn 

gezin in België is, “wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de Regering of vastgehouden 

overeenkomstig de artikelen 7, 8bis , § 4, 27, 29, tweede lid, 44septies, § 1, 51/5, § 1, tweede lid, of § 4, 

derde lid, 51/5/1, § 1, tweede lid, of § 2, derde lid, 57/32, § 2, tweede lid, 74/5 of 74/6 [van de 

Vreemdelingenwet]” en een psychiatrisch ziekenhuis is hoe dan ook geen strafinstelling of een plaats die 

valt onder de bevoegdheid van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen die werd voorzien met het oog op de effectieve 

verwijdering van vreemdelingen. 

 

Het hoogdringend karakter van de vordering wordt niet aangetoond. 

 

Voorgaande vaststelling volstaat om het beroep als onontvankelijk af te wijzen. 

 

3. Kosten 
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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 vijfentwintig oktober tweeduizend 

tweeëntwintig door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. H. VAN GOETHEM, toegevoegd griffier 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

H. VAN GOETHEM G. DE BOECK 

 


