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 nr. 276 555 van 26 augustus 2022 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. J.P. LIPS 

Louizalaan 523 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, op 9 mei 2022 heeft 

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

tot terugdrijving van 29 april 2022. 

 

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. 

 

Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met 

toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet. 

 

Gelet op de beschikking van 8 juni 2022 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op 

16 juni 2022. 

 

Gelet op de pleitnota van 13 juni 2022 ingediend door de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak en ontvankelijkheid 

 

Op 29 april 2022 komt verzoekster toe op de luchthaven van Zaventem, waar haar de toegang tot het 

grondgebied wordt geweigerd. Op dezelfde datum wordt beslist tot terugdrijving van verzoekster. Dit is 

de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoekster te leggen. 
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3. Over de ontvankelijkheid 

 

Uit de pleitnota van verweerder blijkt dat verzoekster op 2 mei 2022 een verzoek indiende om 

internationale bescherming. Op 8 juni 2022 verkreeg verzoekster de vluchtelingenstatus. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen stelt vast dat de bestreden beslissing impliciet doch zeker werd ingetrokken 

door verzoekster de vluchtelingenstatus te verlenen. Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt 

immers dat wanneer de overheid na een nieuw onderzoek van de zaak een nieuwe beslissing neemt, zij 

moet worden geacht haar eerste beslissing impliciet te hebben ingetrokken dan wel opgeheven en te 

hebben vervangen door die nieuwe beslissing, die een nieuwe uiting van de wil van de overheid uitmaakt 

(RvS 25 juni 2009, nr. 194.637). 

 

De thans voorliggende vordering is dan ook zonder voorwerp geworden en is derhalve doelloos. Deze 

vaststelling wordt bevestigd door verzoekster in haar schrijven van 9 juni 2022. 

 

Het beroep is onontvankelijk. 

 

4. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve 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 de nietigverklaring, wordt 

derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan 

te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel  

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig augustus tweeduizend 

tweeëntwintig door: 

 

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

 

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT C. VERHAERT 


