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 nr. 198 709 van 25 januari 2018 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ 

Broustinlaan 88/1 

1083 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.  
 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 24 januari 2018 

heeft neergelegd bij het onthaal van de Griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid voorlopige maatregelen te horen bevelen om zijn belangen veilig te 

stellen. 

 

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 en 39/84 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 24 januari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 januari 2018 

om 11.30 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, dient op 8 januari 2018 een visumaanvraag 

in voor een visum kort verblijf. 
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Op 16 januari 2018 wordt deze aanvraag geweigerd. Verzoeker dient een vordering tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid in van deze beslissing. 

 

Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 198 708 van 25 januari 2018 wordt deze 

vordering verworpen. 

 

2. Over de vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen om zijn belangen veilig te stellen 

 

Verzoeker vraagt om aan de verwerende partij te bevelen “om binnen de 48 uren na betekening van het 

arrest een nieuwe positieve beslissing te nemen”. Ter zitting van 25 januari 2018 wenst verzoeker deze 

termijn te verkorten naar 24 uren, gezien het overlijden van zijn vader en de nakende begrafenis. 

 

Nu de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing tot weigering van 

een visum van 16 januari 2018 verworpen werd, is de tenuitvoerlegging van deze beslissing niet 

geschorst en geldt deze beslissing. Er is bijgevolg geen reden om te oordelen dat een nieuwe beslissing 

zou moeten worden genomen. 

 

De vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen om verzoekers belangen veilig te 

stellen, wordt verworpen. 

 

3. 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 

onderzocht. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen om verzoekers belangen veilig te stellen 

overeenkomstig artikel 39/84 van de vreemdelingenwet, wordt verworpen. 

 

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

door: 

 

Mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

Dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


