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 nr. 127 056 van 15 juli 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 14 juli 2014 heeft 

ingediend bij faxpost 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, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 8 juli 2014 waarbij de aanvraag om machtiging 

tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen zonder voorwerp 

verklaard wordt aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 10 juli 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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 juli 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 juli 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. VANTIEGHEM, die loco advocaat S. BUYSSE verschijnt 

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

voor de verwerende partij. 

 

 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 28 mei 2014 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding ten aanzien van verzoekende partij de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het 

oog op verwijdering en de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod. Verzoekende partij 

stelde tegen deze beslissingen op 2 juni 2014 een vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad).  

 

1.2. Bij arrest nr. 125.162 van 3 juni 2014 verwierp de Raad de vordering tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en van de beslissing tot 

het opleggen van een inreisverbod   

 

1.3. Verzoekende partij diende, via een op 30 juni 2014 gedateerd schrijven, een aanvraag in 

om, in toepassing van artikel 9bis 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), tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd.   

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding nam op 8 juli 2014 de beslissing waarbij de aanvraag van 

verzoekende partij om tot verblijf in het Rijk te worden gemachtigd zonder voorwerp wordt 

verklaard. Deze beslissing die verzoekende partij op 10 juli 2014 ter kennis werd gebracht is 

gemotiveerd als volgt: 

 

“Naar aanleiding van de aanvraag tot regularisatie op basis van artikel 9bis van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 15 september 2006 tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980, ingediend op datum van 01.07.2014 door (de 

advocaat van) betrokkene/n, heb ik de eer u te informeren dat het verzoek zonder voorwerp is 

geworden. 

 

Reden: 

• Betrokkene staat momenteel onder een inreisverbod voor het Schengengrondgebied dat 

hem werd betekend op 28.05.2014; Dat inreisverbod verbiedt hem zich op het 

Schengengrondgebied te bevinden voor een periode van 2 jaar, met name 28.05.2016 . Het 

inreisverbod werd niet opgeheven of opgeschort. 

Krachtens artikel 7, 1e alinea -12°, artikel 74/12 §1, 3e alinea en § 2 en §4 van de wet van 15 

december 1980 mag betrokkene zich NIET op het Belgische grondgebied bevinden. 

• Er werd aan betrokkene een bevel om het grondgebied te verlaten met een termijn van 30 

dagen betekend op 21.03.2014; 

• Ter herinnering: krachtens artikel 74/12 van de wet van 15.12.1980 dient de aanvraag tot 

opheffing of opschorting daarvan aangevraagd te worden bij de Belgische diplomatieke of 

consulaire beroepspost die bevoegd is voor de woon- of verblijfplaats in het buitenland. Tijdens 

het onderzoek van de aanvraag tot opheffing of opschorting heeft betrokkene geen enkel recht 

op toegang tot of verblijf in het Rijk. Indien betrokkene wenst dat het inreisverbod wordt 

opgeheven of opgeschort, moet hij/zij dus terugkeren naar zijn/haar land van herkomst of 

verblijf om de aanvraag daar in te dienen. Zolang daarop geen positief antwoord is, mag 

betrokkene zich niet op het Belgische grondgebied bevinden.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad merkt op dat artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

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

waarvan de tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een 

welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van 

de regering, en hij nog geen gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde 

verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, 
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bedoelde termijn de schorsing van de tenuitvoerlegging van deze maatregel 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 tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid kan aanwenden. Overeenkomstig voormelde wetsbepaling is deze specifieke 

procedure duidelijk voorbehouden voor gevallen waar er sprake is van een verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel.  

 

Ter terechtzitting weerlegt de raadsman van verzoekende partij deze vaststelling niet. 

Betrokken raadsman stelt evenwel dat verzoekende partij over een effectief rechtsmiddel dient 

te kunnen beschikken. Het louter feit dat verzoekende partij in casu geen toepassing kan 

maken van de procedure die is bepaald in artikel 39/82, §4, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet, impliceert evenwel niet dat zij niet kan beschikken over een daadwerkelijk 

rechtsmiddel. Het staat haar immers vrij om een beroep te doen op andere 

proceduremogelijkheden. Daarenboven laat een loutere verwijzing naar de nood aan een 

effectief rechtsmiddel de Raad hoe dan ook niet toe om zijn door de wetgever toegekende 

bevoegdheden te overschrijden en de bepalingen van artikel 39/82, § 4, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet te miskennen. 

 

Deze vaststelling volstaat om te besluiten dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid met betrekking tot de beslissing waarbij een aanvraag om machtiging tot 

verblijf, in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, zonder voorwerp wordt 

verklaard dient te worden 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 schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien juli tweeduizend veertien 

door: 

 

 

dhr. G. DE BOECK,      wnd. voorzitter,  

       rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. M. RYCKASEYS,    toegevoegd griffier 

 

 

 

 

De griffier,      De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. RYCKASEYS     G. DE BOECK 


