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 nr. 132 108 van 27 oktober 2014 

in de zaken RvV X en RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien de verzoekschriften die X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 17 mei 2014 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 9 april 2014 tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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. 

 

Gezien de nota’s met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikkingen van 17 september 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 oktober 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. CORNELIS, die loco advocaat K. VAN DE SIJPE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1.1 Ter terechtzitting worden de zaken gekend onder de rolnummers X en X gevoegd.  

 

1.2. Eveneens ter terechtzitting wordt verkeerdelijk vastgesteld dat de beroepen tot nietigverklaring 

gekend onder de rolnummers X en X gericht zouden zijn tegen dezelfde bestreden beslissing, terwijl het 

beroep gekend onder het rolnummer X gericht is tegen de beslissing van 9 april 2014 tot weigering van 

verblijf van meer dan drie maanden en het beroep gekend onder het rolnummer X gericht is tegen de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten van dezelfde datum. 

 

1.3. Bovendien kan worden opgemerkt dat de synthesememories in beide beroepen naast een 

herneming van de middelen uit het verzoekschrift een uitbreiding bevatten. 

 

1.4. Gelet op het voorgaande acht de Raad het passend, in het kader van de vrijwaring van de rechten 

van verdediging, de debatten te heropenen, de partijen ambtshalve te wijzen op artikel 39/81 van de wet 
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van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en een nieuwe terechtzitting te bepalen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1  

 

De zaken gekend onder rolnummer X en rolnummer X worden gevoegd. 

 

Artikel 2 

 

De debatten worden heropend. 

 

Artikel 3 

 

Partijen worden opgeroepen te verschijnen op de terechtzitting van 9 december 2014 om 10 uur. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig oktober tweeduizend 

veertien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 


