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 nr. 126896 van 10 juli 2014 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 8 juli 2014 heeft 

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

vorderen van de beslissing bevel om het grondgebied te verlaten met het oog op verwijdering aan de 

verzoekende partij ter kennis gebracht op 28 juni 2014. 

 

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. 

 

Gelet op het arrest nr. 126 895 van 9 juli 2014. 

 

Overwegende dat er in het arrest nr. 126 895 van 9 juli 2014 een materiële vergissing is geslopen m.b.t. 

de datum van het ter kennis brengen van de beslissing. 

 

 WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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Enig artikel 

 

In het arrest nr. 126 895 moet de tekst: “Gezien het verzoekschrift dat Enver MAKSUTI, die verklaart 

van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 8 juli 2014 heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing bevel om het 

grondgebied te verlaten met het oog op verwijdering aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 

27 juni 2014.” 

 

gelezen worden als: “Gezien het verzoekschrift dat Enver MAKSUTI, die verklaart van Kosovaarse 

nationaliteit te zijn, op 8 juli 2014 heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de 

schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing bevel om het grondgebied te verlaten 

met het oog op verwijdering aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 28 juni 2014.” 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien juli tweeduizend veertien door: 

 

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. F. BROUCKE, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

F. BROUCKE W. MULS 

 


