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 nr. 273 464 van 30 mei 2022 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. AKTEPE 

Amerikalei 95 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 25 mei 2022 heeft 

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

van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 17 mei 2022 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 

13septies), aan verzoekster ter kennis gebracht op 17 mei 2022. 17 mei 2022. 

 

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 25 mei 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 mei 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. FLORIO. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster, die verklaart de Surinaamse nationaliteit te hebben en de Schengenzone op 27 juli 2018, in 

het bezit van een visum C binnen reisde, diende reeds drie opeenvolgende verzoeken gezinshereniging 

in op grond van artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet in functie van haar feitelijke partner, de heer 
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K.R.. Voormelde aanvragen gezinshereniging werden steeds gevolgd door een beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

De derde beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 20) dateert van 8 december 2021. Tevens op 8 december 2021 neemt de gemachtigde 

een beslissing tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor drie jaar. Beide beslissingen 

werden aan verzoekster ter kennis gebracht op 29 december 2021.  

 

Op 25 januari 2022 diende verzoekster een beroep in om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de 

nietigverklaring te vorderen van voormelde beslissingen.  

 

Bij arrest nr. 270 907 van 5 april 2022 heeft de Raad de vordering tot schorsing en het beroep tot 

nietigverklaring verworpen. 

 

Op 17 mei 2022 wordt aan verzoeker het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het 

oog op verwijdering (bijlage 13septies) gegeven. Dit is de thans bestreden beslissing. 

 

2. Beoordeling 

 

De partijen werden bij beschikking van 25 mei 2022 opgeroepen te verschijnen op de terechtzitting van 

30 mei 2022. 

 

De raadsman van verzoekende partij deelt de Raad voor aanvang van de zitting mee (telefonisch en per 

e-mail) niet te zullen verschijnen ter zitting.  

 

De verzoekende partij is niet ter terechtzitting verschenen en is evenmin vertegenwoordigd. Het beroep 

dient derhalve met toepassing van artikel 39/59, § 2, tweede lid, van de vreemdelingenwet te worden 

verworpen. 

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid, van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

 

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 dertig mei tweeduizend tweeëntwintig door: 

 

mevr. I. FLORIO, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT I. FLORIO 

 


