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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 13.680 van 3 juli 2008
in de zaak RvV X II 

In zake: X
                        Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken, thans de minister van Migratie- en asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Litouwse nationaliteit te zijn, op 28 maart
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 29 december 2006 tot weigering
van de vestiging 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.

Gelet op de beschikking van 16 mei 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 juni
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN DER HASSELT, die loco advocaat S. VAN
EYCK verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt
voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Rechtspleging.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt vast dat het administratief dossier buiten de
wettelijk voorziene termijn van 8 dagen werd ingediend. Uit de briefwisseling van de griffie aan
verzoeker blijkt dat aan verzoeker correct werd meegedeeld dat het administratief dossier niet
werd neergelegd. Evenwel stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vast dat de
verwerende partij het administratief dossier alsnog heeft neergelegd op 23 april 2008. In casu
blijkt dat de verzoeker stelt dat de correctionele veroordelingen waarnaar de bestreden
beslissing verwijst niet zomaar aan hem toegerekend kunnen worden, meer nog dat zij een
zekere X betreffen. Verzoeker stelt dat tegen hem geen enkele uitvoerbare veroordeling tot op
heden is uitgesproken zodat de voornoemde redengeving onjuist is en onredelijk. Daar dit
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gegeven determinerend is en uit de stukken van het administratief dossier of uit de door de
partijen bijgebrachte stukken de correctheid van dit gegeven zal moet blijken, acht de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen het noodzakelijk de debatten te heropenen teneinde de
rechten van verdediging van alle partijen te vrijwaren.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

De debatten worden heropend.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie juli tweeduizend en acht door:

mevr. J. CAMU,     wnd. voorzitter,
    rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN,    toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 T. LEYSEN. J. CAMU.


