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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 1841 van 20 september 2007
in de zaak X/IIde kamer

In zake: X
                        Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken.

WND. KAMERVOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Indische nationaliteit op 20 juni 2007 heeft
ingediend om de schorsing en de vernietiging te vorderen van de beslissing van de
minister van Binnenlandse Zaken van 6 juni 2007 om aan de verzoeker een termijn toe
te staan om het grondgebied te verlaten, van 6 juni tot 11 juni 2007, vermeld op het
bevel van de minister van Binnenlands Zaken van 11 april 2007 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 13 juli 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13
augustus 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken X.

Gehoord de opmerkingen van advocaat X, die loco advocaat X verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat X, die loco advocaat X verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de feitelijke gegevens van de zaak.

Verzoeker diende op 29 september 2003 een vestigingsaanvraag in. De gemachtigde
van de minister van Binnenlandse Zaken besliste op 22 september 2006 om de vestiging
te weigeren en dit onder meer nu verzoeker gebruik had gemaakt van een vals Brits
paspoort. Tegelijkertijd werd beslist om verzoeker het bevel te geven om het
grondgebied te verlaten.
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Op 11 april 2007 werd aan verzoeker nogmaals een bevel om het grondgebied van het
Rijk te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot
vrijheidsberoving te dien einde, gegeven op grond van artikel 7, eerste lid, van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet). De redenen van
deze beslissing luidt als volgt: “artikel 7, eerste lid, 1: verblijft in het Rijk zonder houder
te zijn van de vereiste documenten: de betrokkene is niet in het bezit van een geldig
paspoort voorzien een geldig visum; artikel 7, eerste lid, 3: wordt door de Minister van
Binnenlandse Zaken X, attaché geacht de openbare orde van het land te kunnen schaden
– Maakt gebruik van documenten die hem niet toebehoren pvnr. X; artikel 7, eerste lid,
8: oefent een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige in ondergeschikt verband (1) uit,
zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging: geen arbeidskaart –PV nr
X.”.

Op 6 juni 2007 werd verzoeker in vrijheid gesteld en werd hem een termijn toegestaan,
tot 11 juni 2007, om het grondgebied te verlaten. Deze vermelding werd aangebracht op
het bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en
beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde van 11 april 2007. De beslissing van 6 juni
2007 is de bestreden beslissing.

2. Over de ontvankelijkheid.

De Raad stelt vast dat de termijn die aan verzoeker werd toegestaan om het grondgebied
te verlaten, van 6 juni tot 11 juni 2007, louter een uitvoeringsmodaliteit is van het bevel
om het grondgebied te verlaten van 11 april 2007. Deze uitvoeringsmodaliteit kan niet
worden beschouwd als een beslissing met specifieke rechtsgevolgen of een beslissing
die de rechtstoestand van verzoeker wijzigt. Het beroep dat dus ingesteld werd tegen
deze uitvoeringsmodaliteit is dus onontvankelijk.

In de mate dat verzoeker het bevel om het grondgebied te verlaten van 11 april 2007
zou willen aanvechten stelt de Raad vast dat dit beroep laattijdig is. Dit bevel werd
immers aan verzoeker ter kennis gebracht op 14 april 2007 en het beroep werd slechts
ingediend op 20 juni 2007. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 39/57 van de
Vreemdelingenwet dient het beroep echter op straffe van niet ontvankelijkheid te worden
ingediend binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de bestreden beslissing. De
laatst nuttige dag om het verzoekschrift aangetekend te versturen was dus 14 mei 2007
zodat het verzoekschrift laattijdig werd ingediend. Het beroep dat gericht zou zijn tegen
het bevel van 11 april 2007 is dus niet ontvankelijk.

Vermits het beroep tot nietigverklaring onontvankelijk is, is er grond om toepassing te
maken van artikel 36 van het Koninklijk Besluit van 21 december 2006 houdende
rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen . De vordering tot schorsing
als accessorium van de nietigverklaring dient derhalve met het beroep tot nietigverklaring
te worden verworpen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN :

Enig artikel.

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



3
     Rolnr.X

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 20 september 2007 door:

dhr. J. BIEBAUT,  wnd. kamervoorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. N. WELLENS, toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 N. WELLENS.     J. BIEBAUT.


