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 nr. 43 215 van 11 mei 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en asielbeleid, 

thans de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid. 

 
 

 

DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 19 juli 2008 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 20 juni 2008 tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker. 

 

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 nr. 199 322 van 29 december 2009 van de Raad van State, waarbij het arrest nr.      

17 284 van 17 oktober 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt vernietigd 

 

Gelet op de beschikking van 15 april 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. STROOBANTS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart op 28 september 2005 het rijk te zijn binnengekomen en vraagt op 29 september 

2005 de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling aan. 

 

Op 11 januari 2006 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 1 november 2005 wordt verzoeker in Nederland aangehouden. Nederland verzoekt België om de 

overname van verzoeker. De geplande overname gaat echter niet door daar verzoeker met een 

onbekende bestemming is vertrokken. 
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Verzoeker wordt op 30 maart 2006 in Zweden aangetroffen. Op 7 juni 2006 wordt verzoeker aan de 

Belgische autoriteiten overgedragen. 

 

Op 8 juni 2006 dient verzoeker een tweede asielaanvraag in. Diezelfde dag doet verzoeker echter 

afstand van zijn tweede asielaanvraag en wordt hem opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten 

ter kennis gebracht. 

 

Op 27 juni 2006 keert verzoeker terug naar Zweden. De Zweedse autoriteiten verzoeken andermaal om 

de overname van verzoeker. 

 

Verzoeker wordt op 22 september 2006 overgedragen aan België. 

 

Op 25 september 2006 dient verzoeker opnieuw een asielaanvraag in.  

 

Op 29 september 2006 neemt de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken de beslissing 

tot weigering tot in overwegingname van een vluchtelingenverklaring. 

 

Op 4 november 2006 wordt verzoeker in Duitsland aangetroffen. Hij wordt op 11 april 2007 

overgedragen aan de Belgische autoriteiten. Aan verzoeker wordt nogmaals een bevel om het 

grondgebied te verlaten ter kennis gebracht. 

 

Verzoeker wordt opnieuw in Duitsland aangetroffen en op 17 juli 2007 aan de Belgische autoriteiten 

overgebracht. 

 

Op 18 juli 2007 dient verzoeker voor de vierde maal een asielaanvraag in. Op 24 juli 2007 wordt het 

dossier overgemaakt aan de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

Op 19 februari 2008 neemt de Commissaris-generaal de beslissing houdende de weigering van de 

vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Tegen voormelde beslissing van de Commissaris-generaal dient verzoeker een beroep in bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest nr. 11 932 van 28 mei 2008 beslist de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen dat de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan 

verzoeker dient te worden geweigerd. 

 

Op 20 juni 2008 neemt de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de beslissing 

houdende het bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker. Tegen voormelde beslissing dient 

verzoeker een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest nr. 17 284 van 17 

oktober 2008 wordt het beroep verworpen. 

 

Verzoeker gaat in beroep bij de Raad van State tegen de arresten met nummers 11 932 en 17 284 van 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Beide arresten worden door de Raad van State vernietigd. 

Het arrest nr. 11 932 wordt vernietigd bij arrest nr. 191.586 van 30 juni 2008 en het arrest nr. 17 284 

wordt vernietigd bij arrest nr. 199.322 van 29 december 2009. 

 

Het beroep tegen de beslissing van de Commissaris-generaal van de beslissing van 19 februari 2008 

houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus, wordt 

opnieuw behandeld door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en bij arrest nr. 35 405 van 7 

december 2009 wordt het beroep zonder voorwerp verklaard daar de bestreden beslissing werd 

ingetrokken.  

 

Het beroep tegen de beslissing van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 20 

juni 2008 houdende het bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker vormt het voorwerp van 

huidig geding. De bestreden beslissing luidt als volgt:  

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 75§2 / artikel 81 en artikel 75, §2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit 

van 27 april 2007,  wordt aan  

 

De persoon die verklaart te heten B.Z.O. (…) 
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Geboren te M., op (in) 00.00.1978 

En van nationaliteit te zijn: Irak 

Het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Op 30/05/2008 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van weigering van 

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen (1) 

 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1 van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen: hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 15 (vijftien) dagen. (…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ter terechtzitting van 11 mei 2010 stelt de raadsman van verwerende partij dat de bestreden beslissing 

is ingetrokken op 7 mei 2009. Ten overvloede merkt hij op dat verzoekende partij op 30 april 2010 de 

status van subsidiaire bescherming is toegekend bij beslissing van het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en staatlozen.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt bijgevolg vast dat tengevolge van de intrekking van de 

bestreden beslissing door de verwerende partij de vordering tot schorsing en het beroep tot 

nietigverklaring zonder voorwerp zijn geworden. 

 

 

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 elf mei tweeduizend en tien door: 

 

mevr. Ch. BAMPS, kamervoorzitter, 

 

mevr. A. DE SMET, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. N. MOONEN, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS Ch. BAMPS 

 


