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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 4700 van 11 december 2007
in de zaak RvV X / II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Litouwse nationaliteit, op 24 september 2007 heeft
ingediend om de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van de
beslissing van de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 31 augustus
2007 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 23 oktober 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23
november 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN LAER, die loco advocaat Z. MISKOVIC
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C.
DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Verzoekster is van Litouwse nationaliteit.

Verzoekster wordt op 10 november 2000 aangetroffen in illegaal verblijf tijdens een controle.
Aan verzoekster wordt op dezelfde dag een bevel gegeven om het grondgebied te verlaten.

Op 18 augustus 2001 wordt verzoekster wederom aangetroffen in illegaal verblijf en dit tijdens
een verkeerscontrole. Aan verzoekster wordt op dezelfde dag andermaal bevel gegeven om
het grondgebied te verlaten.
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Op 30 augustus 2007 wordt verzoekster tijdens een controle van de politiediensten op
aanvraag van de sociale inspectie, aangetroffen in een nachtclub waar ze aan het werk was,
zonder dat ze over een arbeidskaart beschikte.

Op 31 augustus 2007 wordt ten aanzien van verzoekster door de gemachtigde van de
minister van Binnenlandse Zaken de beslissing genomen houdende het bevel om het
grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot
vrijheidsberoving te dien einde. Dit is de bestreden beslissing.

2. Ontvankelijkheid van het beroep.

Overeenkomstig artikel 39/56 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) kunnen de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de
Raad gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een
belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de voornoemde bepaling in
de Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Gedr. St. Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 118) blijkt
dat voor de interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen naar de invulling die de
Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT en G.
DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure). Uit de vaste
rechtspraak van de Raad van State (zie o.a. R.v.St., nr. 46.816 van 31 maart 1994) blijkt dat
het belang actueel dient te zijn en dus voorhanden moet zijn zowel op het ogenblik van het
indienen van het beroep, als op het tijdstip dat de Raad uitspraak dient te doen.

Uit het verzoekschrift blijkt wat volgt:

“Op datum van 02.09.2007 werd verzoekster op het vliegtuig bestemming Vilnius gezet.”

De bestreden beslissing heeft bijgevolg volledige uitvoering gekregen en is verdwenen uit het
rechtsverkeer, zodat verzoekster geen actueel belang meer heeft bij de procedure.

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 11 december tweeduizend en
zeven door:

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

mevr. E. VANDERSCHOMMEN,   toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,
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 E. VANDERSCHOMMEN. J. CAMU.


