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nr. 220 680 van 2 mei 2019 

in de zaak RvV X / IX 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROBERT 

Saint-Quentinstraat 3 

1000 BRUSSEL 

 tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 
 

 

 

 

DE VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Vietnamese nationaliteit te zijn, op 11 februari 2019 

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

tenuitvoerlegging van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 7 februari 2019 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

Gezien titel Ibis, 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 het arrest nr. 216 914 van 14 februari 2019, waarbij de schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid wordt bevolen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 7 februari 2019 tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

De Raad stelt vast dat de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 7 februari 2019 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering bij arrest nr. 216 914 van 14 

februari 2019 werd geschorst. Verzoeker heeft vervolgens, bij aangetekend schrijven van 18 februari 

2019, een verzoekschrift tot nietigverklaring met betrekking tot voormelde beslissing aan de Raad 

overgemaakt. Hij liet evenwel na om bij zijn verzoekschrift de, in artikel 39/69, § 1, tweede lid, 8° 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) bedoelde, stukken te voegen waaruit 

zou kunnen worden afgeleid dat hij aanspraak kon maken op de pro deo. Hij gaf tevens geen gevolg 

aan de beschikking van 20 februari 2019 om het vereiste rolrecht te betalen, waardoor het beroep tot 

nietigverklaring, overeenkomstig artikel 39/68-1, § 5, tweede lid van de Vreemdelingenwet, niet op de rol 

kon worden geplaatst. 

 

Daar verzoeker heeft nagelaten om binnen de daartoe voorziene termijn op rechtsgeldige wijze een 

beroep tot nietigverklaring in te dienen, heeft de griffie, in toepassing van artikel 49 van het koninklijk 
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besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, de partijen er met verwijzing naar artikel 39/82, § 3, vijfde lid van de 

Vreemdelingenwet van in kennis gesteld dat de schorsing kan worden opgeheven, tenzij een van de 

partijen zou vragen om te worden gehoord. 

 

Geen der partijen heeft een verzoek tot horen ingediend. 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 3, vijfde lid van de Vreemdelingenwet dient derhalve de schorsing van 

de tenuitvoerlegging van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 7 februari 2019 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering te worden opgeheven.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De bij arrest nr. 216 914 van 14 februari 2019 bevolen schorsing wordt opgeheven. 
 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee mei tweeduizend negentien door: 

 

Dhr. G. DE BOECK,     voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS,      griffier. 

 

 

De griffier,      De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS      G. DE BOECK 

 

 


