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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 16.209 van 23 september 2008
in de zaak X / II

In zake: X
                         Gekozen woonplaats:  X
 tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 5 mei
2008 heeft ingediend om schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen
van de beslissing van 1 april 2008 houdende het bevel om het grondgebied te verlaten met
beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde.

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.

Gelet op de beschikking van 28 mei 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 juli
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BAKI, die loco A. EL MOUDEN verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat S. DE VRIEZE, die loco advocaat C. DECORDIER
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1. De beslissing tot vrijheidsberoving van verzoeker werd genomen bij toepassing van
artikel 7, derde lid van de Vreemdelingenwet. Artikel 71, eerste lid van de Vreemdelingenwet
bepaalt dat de vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving
genomen met toepassing van artikel 7 van de Vreemdelingenwet tegen die maatregel beroep
kan instellen door een verzoekschrift neer te leggen bij de Raadkamer van de Correctionele
Rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen. De
Raad is derhalve onbevoegd voor zover het beroep gericht is tegen de beslissing tot
vrijheidsberoving van verzoeker.

1.2. Artikel 39/56 van de de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
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(Vreemdelingenwet) bepaalt dat de beroepen bedoeld in artikel 39/2 voor de Raad kunnen
worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of van een belang.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker een eerder bevel om het grondgebied te
verlaten werd gegeven op 7 november 2007. Ter terechtzitting stelt verzoeker dat dit bevel
nooit ter kennis werd gebracht. Uit het administratief dossier blijkt echter dat verzoeker
weigerde te tekenen. De beroepstermijn tegen dit bevel begon derhalve te lopen op 8
november 2007. Niettemin, werd dit bevel niet aangevochten binnen de wettelijke termijn.
Derhalve is dit bevel definitief en uitvoerbaar.

De thans bestreden beslissing van 1 april 2008, bevat hetzelfde motief als het bevel om het
grondgebied te verlaten, aan verzoeker gegeven op 7 november 2007, gesteund op artikel 7,
eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet: “verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de
vereiste documenten”.

De beslissing van 1 april 2008 maakt een herhaald bevel uit dat niet voor schorsing of
nietigverklaring vatbaar is. De eventuele schorsing of nietigverklaring ervan wijzigt de
rechtstoestand van verzoeker niet en de verwerende partij zal normaliter bij schorsing of
annulatie dezelfde beslissing nemen, omdat de illegale verblijfstoestand van verzoeker blijft
bestaan. Het beroep is onontvankelijk bij gebrek aan het wettelijk vereiste belang.

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 drie en twintig september
tweeduizend en acht door:

dhr. M. MILOJKOWIC,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. VALGAERTS, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,
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 T. VALGAERTS M. MILOJKOWIC.


