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 nr. 58 866 van 30 maart 2011 

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 Afghaanse nationaliteit te zijn, op 30 juni 2009 heeft 

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

Migratie- en asielbeleid van 4 juni 2009 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gezien het arrest van de Raad van State van 22 december 2010 met nr. 210.056 waarbij het arrest van 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 19 oktober 2009 met nr. 32 807 wordt vernietigd. 

 

Gelet op de beschikking van 28 februari 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VAN BELLINGEN, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat N. LUCAS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 5 januari 2009 dient verzoeker een asielaanvraag in. Uit de vergelijking van de vingerafdrukken blijkt 

dat verzoeker op 29 oktober 2008 te Griekenland werd geregistreerd. Op 1 april 2009 worden de 

Griekse autoriteiten verzocht om overname van verzoeker.  

 

Op 4 juni 2009 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden 

bestreden beslissing.  
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Op 30 juni 2009 dient verzoeker een beroep tot nietigverklaring in van de bestreden beslissing bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Bij arrest nr. 32 807 van 19 oktober 2009 wordt het beroep tot 

nietigverklaring verworpen. Tegen voormeld arrest dient verzoeker een cassatieberoep in op 23 

november 2009 bij de Raad van State. Bij arrest nr. 210.056 wordt het arrest van Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op 22 december 2010 vernietigd door de Raad van State.  

 

Op 21 juli 2009 is verzoeker gerepatrieerd naar Griekenland.    

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Bij brief van 23 maart 2011 brengt de raadsvrouw van verwerende partij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op de hoogte van wat volgt: 

 

“Bij deze wordt de bijlage 26quater dd. 04/06/2009 ingetrokken tengevolge het arrest van het EHRM in 

de zaak MSS vs. Belgium.” 

 

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

bestreden beslissing door de verwerende partij het beroep tot nietigverklaring zonder voorwerp is 

geworden. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

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

 

mevr. C. BAMPS, kamervoorzitter, 

dhr. G. DE BOECK, rechter in vreemdelingenzaken, 

mevr. N. MOONEN, rechter in vreemdelingenzaken, 

  

dhr. M. DENYS, griffier.        

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


