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 nr. 121 281 van 22 maart 2014 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

 
1. de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.  
2. de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 
 

 
 

 

DE Wnd. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 21 maart 2014 heeft 

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

vorderen van de beslissing van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van 6 

maart 2014 houdende de weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag aan de 

verzoekende partij en van “het mondelinge bevel om het grondgebied te verlaten dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken moet nemen ingevolge art. 52/3, §1 Vreemdelingenwet, naar aanleiding van de 

weigering tot in overwegingname van een meervoudige asielaanvraag”. 

 

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 21 maart 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de eerste verwerende partij. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de tweede verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Aan verzoekende partij werd op 3 maart 2014 een bevel op het grondgebied te verlaten betekend.  

 

Op 6 maart 2014 nam de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een weigering 

van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag, aan verzoekende partij dezelfde dag 

betekend. Verzoekende partij is de mening toegedaan dat lastens haar met toepassing van artikel 52/3, 

§ 1 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) na deze weigering van 

inoverwegingname onverwijld een bevel om het grondgebied te verlaten had moeten worden genomen. 

Verzoekende partij gaat er dan ook vanuit dat dit op mondelingen wijze is geschied.  

 

Zowel de beslissing houdende weigering van inoverwegingname als het mondeling bevel om het land te 

verlaten betreffend de bestreden beslissingen.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Waar verzoekende partij bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging 

van de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag van 6 maart 

2014 vordert, wijst de Raad op de eerste zin van artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet 

die luidt als volgt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging ervan imminent is, en heeft hij nog geen vordering tot schorsing ingeleid, dan kan hij 

de schorsing van deze beslissing vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

 

Uit deze bepaling kan niet worden afgeleid dat wanneer een vreemdeling de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van een beslissing die niet als verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel kan worden 

beschouwd wenst te verkrijgen hij de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan aanwenden.  

 

Onderhavig beroep betreffende de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een 

meervoudige asielaanvraag is derhalve onontvankelijk. 

 

De redenering van verzoekende partij dat haar met toepassing van het artikel 52/3, § 1 van de 

vreemdelingenwet dan ook onverwijld op 6 maart 2014 een mondeling bevel om het grondgebied te 

verlaten werd afgeleverd kan door de Raad niet worden gevolgd. Immers werd haar op 3 maart 2014 

reeds een bevel om het grondgebied te verlaten betekend dat evenwel niet uitvoerbaar was zolang haar 

asielprocedure nog lopende was. Verzoekende partij wordt derhalve pas in het bezit gesteld van een 

uitvoerbaar bevel op het ogenblik van de betekening van de weigering van inoverwegingname van haar 

meervoudige asielaanvraag, meer in het bijzonder op 6 maart 2014. Verzoekende partij heeft er 

derhalve geen enkel belang bij dat haar nogmaals een bevel naar aanleiding van de niet 

inoverwegingname zou worden afgeleverd daar zij pas op 6 maart 2014 beschikte over een uitvoerbaar 

bevel die haar reeds werd betekend. In casu kan dan ook geen sprake zijn van een mondeling bevel 

afgeleverd op 6 maart 2014 nu het bevel van 3 maart 2014 pas zijn uitwerking krijgt op deze datum en 

er derhalve op deze datum een uitvoerbaar bevel wordt genomen. De Raad wijst erop dat het bevel van 

3 maart 2014 niet het voorwerp uitmaakt van onderhavige vordering. 

 

3. Kosten  

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of de vrijstelling ervan desgevallend worden onderzocht in een later stadium van de 

procedure. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 
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De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig maart tweeduizend veertien 

door: 

 

dhr. J. BIEBAUT, wnd. Voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. M. RYCKASEYS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. RYCKASEYS J. BIEBAUT 

 


