
RvV X - Pagina 1 van 3

nr. 198 681 van 25 januari 2018

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

tegen:

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie

en Administratieve Vereenvoudiging.

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 14 maart 2016

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 2 maart 2016 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 het administratief dossier.

Gezien het arrest nr. 163 944 van 11 maart 2016 waarbij de vordering tot schorsing van de

tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de bestreden beslissing wordt verworpen.

Gelet op de beschikking van 13 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14

december 2017.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. LOOBUYCK verschijnt

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

voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Uit onderstaande feiten blijkt een procedurele warboel die de verwerende partij heeft gecreëerd aan de

hand van een serie intrekkingen van getroffen beslissingen die eerder geschorst werden door de Raad.

1.1. Verzoekster heeft de Nigeriaanse nationaliteit. Ze heeft twee kinderen met een man van

Liberiaanse nationaliteit.
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1.2. Op 14 augustus 2015 werd er een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter 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) ingediend ten behoeve van

verzoekster, haar partner en hun kinderen.

1.3. Op 29 september 2015 treft de verwerende partij een beslissing waarbij deze aanvraag om

machtiging tot verblijf ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard.

1.4. Op 24 februari 2016 schorst de Raad bij arresten 162 699 en 162 711 de tenuitvoerlegging van de

in punt 1.3. bedoelde beslissing en van de beslissing van de verwerende partij van 16 februari 2016 tot

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

13septies), getroffen ten aanzien van verzoeksters partner.

1.5. Op 29 februari 2016 wordt de in punt 1.3. vermelde beslissing van 29 september 2015 ingetrokken.

Deze beslissing wordt betekend op 3 maart 2016. Bij arrestnr. 168 253 van 25 mei 2016 wordt de in

punt 1.3. bedoelde beslissing vernietigd.

1.6. Op 1 maart 2016 treft de verwerende partij een nieuwe beslissing waarbij de in punt 1.2. bedoelde

aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet opnieuw

ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. Deze beslissing wordt betekend op 3 maart 2016.

1.7. Op 2 maart 2016 treft de verwerende partij een beslissing tot afgifte van een bevel om het

grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens (bijlage 13septies) ten aanzien van

verzoekster en haar twee kinderen. Deze beslissing wordt betekend op 3 maart 2016. De verwerende

partij plant een repatriëring van verzoekster en haar kinderen naar Nigeria op 9 maart 2016 om 21 uur

30, zonder haar Liberiaanse partner. Tegen deze beslissing wordt op 9 maart 2016 om 18 uur 01 een

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend en de repatriëring wordt

uiteindelijk, na lang intensief aandringen van de Raad om de wettelijke bepalingen ter zake te

respecteren, afgelast.

1.8. Uit het administratief dossier dat overhandigd wordt aan de Raad op 10 maart 2016 blijkt dat de

verwerende partij op 9 maart 2016 ten aanzien van verzoekster een tweede beslissing tot afgifte van

een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met oog op verwijdering (bijlage 13septies)

getroffen heeft. Deze beslissing werd op 9 maart 2016 om 21 uur 30 betekend. De Raad stelt in zijn

arrest nr. 163 944 van 11 maart 2016 vast dat de verwerende partij door de afgifte van deze nieuwe

bijlage 13septies de in punt 1.7.vermelde eerste bijlage 13septies impliciet heeft ingetrokken. De Raad

concludeert dat de vordering geen voorwerp meer heeft en als doelloos dient te worden beschouwd en

verwerpt de vordering.

1.9. Tegen de in punt 1.8. bedoelde tweede bijlage 13septies van 9 maart 2016 wordt een vordering tot

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend. Bij arrest nr. 164 150 van 15 maart 2016

wordt de tenuitvoerlegging van deze tweede bijlage 13septies geschorst.

1.10. Bij arrestnr. 164 151 van 15 maart 2016 wordt de door verzoekster en haar partner op 14 maart

2016 ingediende vordering “om bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorlopige maatregelen te

vorderen bij de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing waarbij de aanvraag om

machtiging tot verblijf op basis van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ontvankelijk

doch ongegrond verklaard wordt van 1 maart 2016”, zijnde de in punt 1.6. bedoelde beslissing

verworpen omdat “Het ingediende schorsings-en annulatieberoep niet [werd] ingeschreven op de rol”.

1.11. Bij arrest nr. 167 636 van 13 mei 2016 wordt het op 14 maart 2016 ingediende schorsings-en

annulatieberoep gericht tegen de in punt 1.6. bedoelde beslissing van 1 maart 2016 verworpen

aangezien de verwerende partij deze beslissing op 29 maart 2016 heeft ingetrokken.

1.12. Bij arrest nr. 169 221 van 7 juni 2016 wordt het op 24 maart 2016 ingediende beroep tot

nietigverklaring gericht tegen de in punt 1.8. bedoelde tweede bijlage 13septies van 9 maart 2016

verworpen aangezien de verwerende partij deze beslissing op 5 april 2016 heeft ingetrokken.
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1.13. Op 23 september 2016 treft de verwerende partij een nieuwe beslissing waarbij de in punt 1.2.

bedoelde aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet

opnieuw ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard. Deze beslissing wordt betekend op 23 oktober

2017. Tegen deze beslissing wordt op 22 november 2017 een schorsings- en annulatieberoep

ingediend dat gekend is onder het rolnummer 213 248. Op 23 september 2016 treft de verwerende partij

tevens een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten waarvan ter terechtzitting

blijkt dat deze beslissing nog niet betekend werd.

2. Over de ontvankelijkheid

2.1. Zoals reeds vastgesteld werd in het in punt 1.8. bedoelde arrest nr. 163 944 van 11 maart 2016,

neemt de verwerende partij kort na het treffen van de bestreden beslissing een nagenoeg dezelfde

beslissing als de bestreden beslissing. De nieuwe bijlage 13septies van 9 maart 2016 bevat nagenoeg

dezelfde passages als de bestreden bijlage 13septies. Er figureren enkel bijkomende motieven in

betreffende artikel 8 van het EVRM. Deze vaststelling vindt steun in het administratief dossier waarin

zich een nota bevindt die door B.E. van de dienst Permanentie op 9 maart 2016 om 22 uur 21 werd

opgesteld. Hierin kan worden gelezen: “Madame B. a décidé de ne pas laisser partir l'intéressée et ses

2 enfants. Ils devront être conduits à Caricole et une nouvelle 13 septies devra être établie avec la

motivation de l'ancienne (pas de réécrou) à la demande de B.M. (instructions communiquées à V.H. et

J.V. peu avant 22.00). Mme B.demande qu'il soit ajouté la motivation article 8 CEDH.”

2.2. Wanneer de overheid een nieuwe beslissing neemt, moet zij worden geacht haar eerste beslissing

impliciet te hebben ingetrokken en te hebben vervangen door die nieuwe beslissing, die een nieuwe

uiting van de wil van de overheid uitmaakt (cf. RvS 25 juni 2009, nr. 194.637). Deze nieuwe uiting van

de wil van de overheid vindt zijn weerslag in de bovenvermelde nota van 9 maart 2016, die opgesteld

werd door B.E. van de dienst Permanentie. Hieruit blijkt dat de motivering van de thans bestreden

beslissing moet worden hernomen in een nieuwe bijlage 13septies, mits toevoeging van een motivering

in het licht van artikel 8 van het EVRM. Het gegeven dat deze nieuwe bijlage 13septies van 9 maart

2016 daarna op 6 april 2016 expliciet werd ingetrokken, doet geen afbreuk aan het gegeven dat de

bestreden beslissing haar materiële rechtskracht eerder heeft verloren op grond van een impliciete

intrekking en geen rechtsgevolgen meer kan teweegbrengen (cf. RvS 25 juni 2009, nr. 194.637)

2.3. Dit alles leidt tot de vaststelling dat het annulatieberoep zonder voorwerp is.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig januari tweeduizend achttien

door:

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. EKKA


