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 nr. 36 345 van 21 december 2009 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift datX, die verklaart van Keniaanse nationaliteit te zijn, op 30 oktober 2009 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

30 september 2009 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 november 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 

december 2009. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. SCHOUTEN, die loco advocaat O. STEIN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. DE VRIEZE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid besliste op 26 maart 2009 dat 

verzoekster, in het kader van de procedure slachtoffer mensenhandel, in het bezit diende te worden 

gesteld van een attest van immatriculatie, geldig van 20 december 2008 tot 20 maart 2009. 

 

1.2. Bij faxbericht van 17 juni 2009 deelde de procureur des konings van het parket van Brussel aan de 

gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid mee dat verzoekster door zijn ambt niet langer 

beschouwd werd als een slachtoffer van mensenhandel.  

 

1.3. Verzoekster diende op 27 augustus 2009 een asielverzoek in.  
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1.4. Op 30 september 2009 deelde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid  

aan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: de Commissaris-

generaal) mee dat verzoekster geacht werd afstand te hebben gedaan van haar asielaanvraag nu zij 

werd opgeroepen om zich aan te melden doch geen gevolg gaf aan deze oproeping binnen de termijn 

van vijftien dagen.  

 

1.5. Op 30 september 2009 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid 

een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Deze beslissing, die 

verzoekster op 13 oktober 2009 ter kennis werd gebracht, luidt als volgt: 

 

“(…) In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid wordt (…) het bevel gegeven om uiterlijk op kennisgevingsdatum + 5 dagen, het grondgebied 

van België te verlaten evenals het grondgebied van Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, 

Portugal, Spanje, Italië, Griekenland, Oostenrijk, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, 

Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Malta en Zwitserland, tenzij 

hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven (2).  

 

REDEN VAN DE BESLISSING :  

 

(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.  

 

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (zij) gevaar, onverminderd rechtsvervolging 

overeenkomstig artikel 75 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, naar de grens te worden 

geleid en te dien einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de maatregel overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet. (…)” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Bij schrijven van 3 december 2009 deelde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen mee dat de bestreden beslissing werd 

ingetrokken. Ter terechtzitting wordt dit gegeven niet betwist door verzoekster. Verzoekster heeft 

derhalve geen actueel belang meer bij haar vordering. 

 

Gelet op artikel 39/56, eerste lid, van wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is de ingestelde vordering 

derhalve onontvankelijk. 

 

3. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietig-

verklaring, is zonder voorwerp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig december tweeduizend en 

negen door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


