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 nr. 227 336 van 10 oktober 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. SAMPERMANS 

Koningin Astridlaan 46 

3500 HASSELT 

  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 Togolese nationaliteit te zijn, op 7 juni 2019 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 28 mei 2019 tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

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 administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. SAMPERMANS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. RAUX, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker verblijft sedert 2010 op het Belgische grondgebied en doorliep onder andere twee 

asielprocedures. 

 

1.2. Op 29 november 2018 diende verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie op grond van artikel 47/1, 1°, 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) in functie van zijn Italiaanse partner. 
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1.3. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

(hierna: de minister) trof op 24 mei 2019 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

1.4. De gemachtigde van de minister trof op 28 mei 2019 een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Verzoeker werd 

hiervan diezelfde dag in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing.  

 

1.5. Verzoeker werd op 5 augustus 2019 via Casablanca naar Lomé gerepatrieerd. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Uit de gegevens die door de verwerende partij ter beschikking werden gesteld, blijkt dat verzoeker op 

5 augustus 2019 via Casablanca naar Lomé werd gerepatrieerd. 

 

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat de bestreden beslissing 

uitvoering heeft gekregen en verzoeker van het grondgebied werd verwijderd, waardoor het beroep 

doelloos is geworden en de nietigverklaring verzoeker geen passend rechtsherstel meer kan verschaffen.  

 

2.3. Ter terechtzitting wordt de aanwezige raadsvrouw van verzoeker hiermee geconfronteerd. Zij is van 

oordeel dat het belang behouden blijft omdat het in casu om een gedwongen verwijdering gaat en omdat 

het bevel om het grondgebied te verlaten gepaard ging met een inreisverbod. 

 

2.4. De Raad stelt in de eerste plaats vast dat niet kan worden ingezien hoe het gegeven dat de bestreden 

beslissing een gedwongen verwijderingsmaatregel inhoudt, tot gevolg zou hebben dat verzoeker, ondanks 

de tenuitvoerlegging van de maatregel, alsnog belang zou behouden bij de onderhavige vordering.  

 

Vervolgens kan het belang, dat erin zou bestaan dat de eventuele nietigverklaring van het bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13septies) - de thans bestreden beslissing - een effect zou hebben op 

het aan verzoeker opgelegde inreisverbod (bijlage 13sexies), dat op zijn beurt het voorwerp uitmaakt van 

een andere vordering, niet als een rechtstreeks belang worden beschouwd. Het rechtstreekse karakter 

van het belang heeft immers betrekking op de relatie die dient te bestaan tussen het nadeel dat verzoeker 

lijdt en de bestreden rechtshandeling, aangezien er een direct of rechtstreeks causaal verband moet 

vaststaan tussen beide.  

 

De Raad merkt op dat een eventuele nietigverklaring van het aan verzoeker afgeleverde bevel zijn 

verwijdering niet langer kan verijdelen. Het dictum in onderhavige zaak kan zich bovendien nooit 

uitstrekken tot het aan verzoeker opgelegde inreisverbod (bijlage 13sexies) vermits het voorwerp van het 

beroep beperkt is tot het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13septies). 

 

2.5. De advocaat van de verwerende partij stelt ter terechtzitting dat er geen belang meer is bij de 

vordering. 

 

2.6. De Raad bevestigt dat het beroep doelloos is geworden. 

 

Het beroep is niet ontvankelijk.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien oktober tweeduizend negentien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


