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nr. 92 937 van 4 december 2012 

in de zaak RvV X / IV 

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 IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 3 december 2012 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorlopige maatregelen te vorderen 

aangaande de beslissing van 30 november 2012 houdende de weigering tot in overwegingname van 

een asielaanvraag, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op diezelfde dag. 

 

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 3 december 2012 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 4 december 

2012 om 15 uur 00. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT . 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER 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. Verzoekende partij diende een tweede asielaanvraag in op 14 november 2012 gesteund op 

internetartikels die verzoekende partij zelf betreffen alsook op het relaas dat haar moeder intussen 

eveneens verplicht was geworden Iran definitief te verlaten. Op 14 november 2012 beslist de 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering tot inoverwegingname van deze 

asielaanvraag, dezelfde dag ter kennis gebracht aan de verzoekende partij. Bij arrest 111 588 van 19 

november 2012 schorste de Raad deze beslissing. 

 

1.2. Verzoekende partij dient een derde asielaanvraag in op 19 november 2012 op basis van een 

origineel schrijven van de Ahwazi Democratic Party. De vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

tegen de beslissing “bijlage 13 Quater” werd verworpen bij arrest van 27 november 2012. 

 

1.3. De beslissing van 30 november 2012 houdende de nieuwe beslissing van de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris tot weigering tot inoverwegingname van de tweede asielaanvraag van 14 

november 2012, gemotiveerd op basis van het schrijven van de Ahwazi Democratic Party aangebracht 

naar aanleiding van de derde asielaanvraag, werd bij arrest 92 936 van 4 december 2012 geschorst. 

 

1.4. Verzoekende partij vraagt de Raad als voorlopige maatregel te bevelen dat haar tweede 

asielaanvraag zou worden overgemaakt aan de diensten van het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen. Dit betreft onderhavige vordering. 

 

2. Beoordeling van het verzoek tot het nemen van voorlopige maatregelen 

 

De Raad wijst erop dat het verzoek tot het nemen van voorlopige maatregelen met toepassing van 

artikel 39/84, eerste lid 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), er louter 

toe strekt de belangen van de partijen of van de personen die belang hebben bij de oplossing van de 

zaak veilig te stellen. De door verzoekende partij gevraagde maatregel, meer in het bijzonder het 

onmiddellijk overmaken van de tweede asielaanvraag aan het Commissariaat-generaal, behelst dan ook 

niet een maatregel tot het veilig stellen van haar belangen in afwachting van een oplossing van de zaak, 

doch een verzoek aan de Raad zich de facto in de plaats te stellen van de minister van Migratie- en 

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding of haar gemachtigde, door zelf te oordelen tot het in overweging nemen van de 

tweede asielaanvraag en deze onmiddellijk aan het Commissariaat-generaal over te maken. Aldus 

handelend zou de Raad de hem toegemeten rechtsmacht bepaald bij artikel 39/2, § 2 van de 

vreemdelingenwet overschrijden. Het verzoek dient derhalve te worden verworpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid tot het bekomen van voorlopige maatregelen wordt 

verworpen. 

 

 

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

 

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

 

dhr. L. JANS,  toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. JANS J. BIEBAUT  

 

 


