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nr. 63 008 van 12 juni 2011 

in de zaak RvV X / II 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 
 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ivoriaanse nationaliteit te zijn, op 11 juni 2011 heeft 

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

van de beslissing “waarbij de dienst vreemdelingenzaken weigert kennis te nemen van de asielaanvraag 

van verzoeker en nalaat hem een bijlage 25 af te leveren”. 

 

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 11 juni 2011 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 12 juni 2011 om 

10.30 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VERRELST, die verschijnt voor de verzoekende partij, en 

van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker wordt op 11 juni 2011 aangetroffen als verstekeling op een schip in de haven van Antwerpen. 

 

Op dezelfde datum dient hij een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in tegen 

de weigering om kennis te nemen van zijn asielaanvraag en een bijlage 25 af te leveren. 
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2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij deelt mee dat verzoeker opnieuw werd ondervraagd door de scheepvaartpolitie en 

dat hij de mogelijkheid heeft gekregen om een asielaanvraag in te dienen. De verwerende partij legt een 

bijlage 25 voor opgesteld door de scheepvaartpolitie waaruit blijkt dat verzoeker een asielaanvraag heeft 

ingediend. 

 

Verzoeker heeft inmiddels verkregen wat hij beoogde met deze schorsingsprocedure, namelijk het 

kunnen indienen van een asielaanvraag. De zaak is bijgevolg zonder voorwerp geworden. 

 

Ter terechtzitting van 12 juni 2011 bevestigt de advocaat van verzoeker dit gegeven. 

 

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

beslissing over het rolrecht of de vrijstelling van het rolrecht desgevallend worden onderzocht in een 

later stadium van de procedure. 

 

 

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 twaalf juni tweeduizend en elf door: 

 

mevr. A. DE SMET,     wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN,   griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN A. DE SMET 

 


