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 nr. 57 988 van 17 maart 2011 

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 dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 20 januari 2011 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 5 januari 2011 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving 

te dien einde. 

 

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 14 februari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 maart 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M.-C. FRERE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat X, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

Over de ontvankelijkheid en de rechtspleging 

 

Het beroep is onontvankelijk voor zover het gericht is tegen de beslissing tot vrijheidsberoving na de 

vaststelling dat terugleiding naar de grens noodzakelijk is. Overeenkomstig artikel 71, eerste lid 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) is een beslissing tot vasthouding in een 

bepaalde plaats enkel aanvechtbaar bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van de verblijf-

plaats in het Rijk of van de plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen. De Raad voor Vreemde-

lingenbetwistingen (hierna: de Raad) is derhalve zonder rechtsmacht om kennis te nemen van het 

beroep gericht tegen een maatregel van vrijheidsberoving.   

 

De eerste exeptie van onontvankelijkheid van het beroep voor zover het gericht is tegen de maatregel 

van vrijheidsberoving, opgeworpen door de verwerende partij in haar nota, is gegrond.  
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Ter terechtzitting blijkt dat de verzoekende partij op 9 maart 2011 gerepatrieerd werd. De Raad dient 

dus vast te stellen dat het bevel om het grondgebied te verlaten zijn volle uitwerking heeft gehad. 

Aangezien de bestreden beslissing werd uitgevoerd kan verzoekende partij geen voordeel meer halen 

uit het door haar ingestelde beroep. Haar belang is verloren gegaan en is derhalve niet meer actueel. 

 

Ter terechtzitting stelt de raadsvrouw van de verzoekende partij zich op dit punt te gedragen naar de 

wijsheid van de Raad.  

 

Het beroep is derhalve onontvankelijk voor zover het gericht is tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten. Bijgevolg is er geen reden meer om uitspraak te doen over de tweede exceptie van onont-

vankelijkheid van het beroep, opgeworpen om een andere reden door de verwerende partij, voor zover 

het beroep gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten    

 

Voor zover bijlage 2 gevoegd bij het verzoekschrift dient begrepen te worden als een verzoek om 

kosteloze rechtspleging, dient erop te worden gewezen dat in onderhavige procedure vooralsnog geen 

rolrecht verschuldigd is en zij dus nog kosteloos is. Op dit verzoek kan derhalve niet ingegaan worden.  

    

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien maart tweeduizend en elf door: 

 

mevr. M. EKKA, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. EKKA 

 


