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 nr. 221 547 van 22 mei 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Z. CHIHAOUI 

Landsroemlaan 40 

1083 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Eritrese nationaliteit te zijn, op 26 december 2018 

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

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 20 december 2018 tot 

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

(bijlage 13septies L). 

 

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 het schorsingsarrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met nr. 214 629 van 27 

december 2018. 

 

Gelet op de beschikking van 4 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. TRIGAUX, die loco advocaat Z. CHIHAOUI verschijnt voor de 

verzoekende partij en 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 

 

Op 20 december 2018 wordt aan verzoekster een bevel om het grondgebied van België te verlaten, 

evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, met vasthouding 

met het oog op verwijdering (bijlage 13septies L) afgegeven. 
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Met het arrest nr. 214 629 van 27 december 2018 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van dat bevel bevolen.  

 

2. Ontvankelijkheid  

Ter terechtzitting verklaart de advocate van verzoekster dat verzoekster na het schorsingsarrest werd 

vrijgelaten. Inmiddels is zij erin geslaagd het Verenigd Koninkrijk te bereiken.  

 

De vaststelling dat verzoekster zowel het Belgisch grondgebied als het Schengengebied heeft verlaten, 

dringt zich dan ook op. Hieruit volgt dat verzoekster het bestreden bevel uit eigen beweging volledig 

heeft uitgevoerd en dat het uit het rechtsverkeer is verdwenen. De partijen hebben hierover ter 

terechtzitting geen verdere opmerkingen.  

 

Het beroep is bijgevolg zonder voorwerp 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 tweeëntwintig mei tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


