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nr. 59 399 van 7 april 2011 

in de zaak RvV X / IV 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister belast met Migratie- en 

asielbeleid | vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 
 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 6 april 2011 heeft 

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

van een mondelinge beslissing tot intrekking van de aankomstverkaring, op 24 februari 2011. 

 

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 6 april 2011 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 7 april 2011 om 15 

uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. SCHOUTEN, die loco advocaat J. DE LIEN verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die 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. Tegen verzoekende partij werd op 24 februari 2011 een bevel om het grondgebied te verlaten 

uitgevaardigd waartegen een beroep tot schorsing en nietigverklaring werd ingediend op 9 maart 2011.  
  
1.2. Verzoekende partij houdt in onderhavig verzoekschrift voor dat eveneens op 24 februari 2011 haar 

aankomstverklaring (bijlage 3) mondeling werd ingetrokken. Deze mondelinge intrekking betreft de 

bestreden beslissing. 
  
2. Over de ontvankelijkheid 
  
Met toepassing van artikel 20 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de  vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ontvangt de 

vreemdeling die in België binnenkomt voor een verblijf van ten hoogste drie maanden van het 

gemeentebestuur van de plaats waar hij logeert een document dat is opgesteld overeenkomstig het 

model bijlage 3 (aankomstverklaring). 
  
Met toepassing van artikel 22 van voormeld koninklijk besluit wordt de beslissing van de minister of zijn 

gemachtigde waarbij bevel om het grondgebied te verlaten wordt gegeven aan de vreemdeling die noch 

gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk of om er zich te 

vestigen, ter kennis gebracht door middel van het formulier B, overeenkomstig het model bijlage 13.  
  
Aan verzoekende partij werd op 26 februari 2011 een bevel op het grondgebied te verlaten - Model B 

(bijlage 13) van 24 februari 2011 betekend dat zich steunt op artikel 7, eerste lid, 6° van de wet van 15 

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

van vreemdelingen. Tegen dit bevel werd zoals hoger gesteld een beroep tot schorsing en 

nietigverklaring ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 9 maart 2011. 
  
De mondelinge intrekking van de bijlage 3 – zo het bestaan hiervan al kan worden aangenomen – is een 

loutere modaliteit van de beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten van 24 februari 

2011. Het beroep hiertegen is derhalve niet ontvankelijk.    
  
  
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
  
Artikel 1 
  
De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 
  
 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven april tweeduizend en elf door: 

 

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

 

dhr. L. JANS,  toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

L. JANS J. BIEBAUT 

 


