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 nr.  82 909 van 12 juni 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die verklaren van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 29 

september 2010 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

van 15 september 2010 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf, in toepassing van artikel 9 bis 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen, ongegrond wordt verklaard. 

 

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 het arrest van de Raad van State van 24 januari 2012 met nr. 217.531 waarbij het arrest van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 30 december 2010 met nr. 54 012 wordt vernietigd. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 april 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 mei 2012. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. STAELENS verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat A. DE MEU, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

Bij schrijven van 6 maart 2012 heeft de verwerende partij aan de Raad meegedeeld dat zij is 

overgegaan tot de intrekking van de bestreden beslissing. Ter terechtzitting wordt het feit dat de 

bestreden beslissing werd ingetrokken niet betwist door de verzoekende partijen.  

 

De vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, als accessorium van 

het beroep tot nietigverklaring, is derhalve samen met dit beroep zonder voorwerp geworden. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf juni tweeduizend en twaalf door: 

 

mevr. C. BAMPS,     kamervoorzitter, 

mevr. M. EKKA,     rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. G. DE BOECK,     rechter in vreemdelingenzaken, 

 

 

mevr. F. DE BOCK, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

F. DE BOCK C. BAMPS 

 


