
            RvV X / Pagina 1 van 3

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 8531 van 11 maart 2008
in de zaak RvV 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,  die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 9 januari 2007
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
minister van Binnenlandse Zaken van 11 december 2007 houdende een 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 7 februari 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 maart
2008 om 9 uur 30.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. DUMERY, die loco advocaat S. BUYSSE verschijnt
voor de verzoekende partij en van advocaat N. LUCAS, die loco advocaat C. DECORDIER
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

1.1. Verzoeker diende op 5 augustus 2004 een asielaanvraag in.

1.2. Op 11 augustus 2004 treft de gemachtigde van de Minister een beslissing tot weigering van
verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26 bis).

1.3. In dringend beroep wordt deze beslissing bevestigd door de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen op 22 september 2004.

1.4. Op 20 april 2006 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot voorlopig verblijf in
toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(vreemdelingenwet).

1.5. De gemachtigde van de minister besliste op 9 oktober 2007 om de in punt 1.4. vermelde
aanvraag onontvankelijk te verklaren. Deze beslissing werd op 11 december 2007 ter kennis
gebracht van verzoeker.

1.6. Tesamen met de in punt 1.5. vermelde beslissing wordt aan verzoeker op 11 december
2007 een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) betekend.

Dit vormt de bestreden beslissing. 

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep

2.1. De bestreden beslissing is als volgt gemotiveerd: “ In uitvoering van de beslissing van de
gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken genomen op 9.10.2007 wordt aan
A.G.P.(…) het bevel gegeven om uiterlijk op 10/01/2008  het grondgebied van België te verlaten
evenals het grondgebied van (…).

REDEN VAN DE BESLISSING:

“art.7, al.1-2° van de wet van 15 december 1980: verblijft langer in het Rijk dan overeenkomstig
artikel 6 bepaalde termijn of slaagt er niet het bewijs te leveren dat deze termijn niet
overschreden werd.(…)”

2.2. Te dezen moet worden vastgesteld dat verzoeker geen belang heeft bij de nietigverklaring
van de bestreden beslissing. Het bevel om het grondgebied te verlaten werd immers gegeven in
uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Minister van 9 oktober 2007, waarbij de
aanvraag van verzoeker, die zich sedert de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen vermeld in punt 1.3. bevindt in illegaal verblijf, tot het bekomen van
een machtiging tot voorlopig verblijf onontvankelijk verklaard wordt. De Raad stelt vast dat tegen
deze beslissing geen beroep tot nietigverklaring werd ingediend. Bijgevolg zou de vernietiging van
het bevel de verblijfstoestand van de verzoekende partij geenszins wijzigen. De verzoekende
partij heeft derhalve geen belang heeft bij de vernietiging van het bestreden bevel (cfr. Rv.St, nr.
151.348 van 16 november 2005).
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2.3. De exceptie van onontvankelijkheid van het beroep, opgeworpen door verweerder is
gegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf maart tweeduizend en acht door:

mevr. M. EKKA,   rechter in vreemdelingenzaken,

dhr.,   L. JANS,  toegevoegd griffier.

  De griffier,     De voorzitter,

  L. JANS.     M. EKKA.


