nr. 222 466 van 11 juni 2019
in de zaak RvV X / VIII

In zake:

1. X
Gekozen woonplaats:

ten kantore van advocaat B. SOENEN
Vaderlandstraat 32
9000 GENT

tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie.

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, X, X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op
23 januari 2019 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te
vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 8 januari 2019 tot afgifte van een bevel om het
grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en tot het opleggen van een
inreisverbod (bijlagen 13septies en 13sexies).
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. 222 370 van 6 juni 2019.
Voormeld tussenarrest bevat een materiële vergissing die moet worden rechtgezet. Meer bepaald werd
in het arrest een foutief rolnummer opgegeven voor de met het voorliggende beroep samenhangende
zaak waarvan de behandeling wordt afgewacht.
Het arrest moet worden verbeterd zoals hieronder in het dictum is bepaald.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE VERBETEREND ARREST:

Enig artikel
In de tekst van het arrest nr. 222 370 van 6 juni 2019 moet het vermelde rolnummer “213 342” tweemaal
worden gelezen als “231 342”.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf juni tweeduizend negentien door:
mevr. M. MAES,

wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken
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dhr. T. LEYSEN,

griffier

De griffier,

De voorzitter,

T. LEYSEN

M. MAES
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