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 nr. 229 909 van 5 december 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L.TOP 

Brederodestraat 146 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Roemeense nationaliteit te zijn, op 29 augustus 2019 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 13 augustus 2019 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Gezien titel Ibis, 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 en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 oktober 

2019. 

 

Gelet op de terechtzitting van 24 oktober 2019, waarbij de verdere behandeling van het beroep wordt 

uitgesteld naar de terechtzitting van 8 november 2019. 

 

Gelet op de terechtzitting van 8 november 2019, waarbij de verdere behandeling van het beroep wordt 

uitgesteld naar de terechtzitting van 29 november 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat L. TOP verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT 

verschijnen voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 30 april 2019 wordt verzoeker aangehouden op verdenking van vereniging van misdadigers en 

diefstal. 
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Op 1 mei 2019 wordt verzoeker voor diezelfde feiten onder aanhoudingsmandaat geplaatst en opge-

sloten in de gevangenis van Antwerpen. 

 

Op 13 augustus 2019 wordt verzoeker door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 

een definitieve gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel van 5 jaar behalve de voorlopige hechtenis 

wegens deelname aan bendevorming en gewone diefstal. 

 

Op 13 augustus 2019 neemt de verwerende partij een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding te zijnen laste te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. De Raad werpt ambtshalve een exceptie van onontvankelijkheid op wegens een gebrek aan 

belang. 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de wet van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen kunnen de 

beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad worden gebracht door de vreemdeling 

die doet blijken van een benadeling of een belang.  

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure voor de Raad zo veel als mogelijk aansluit bij die welke geldt voor 

de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de verschillende begrippen en rechts-

figuren worden teruggegrepen naar deze die thans wordt aangewend bij de Raad van State (Gedr.St. 

Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, p. 116-117). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn.  

 

Opdat verzoeker een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat hij is gegriefd door de 

bestreden rechtshandeling en dat hij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet verzoeker bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Het belang dient eveneens actueel te zijn en moet dus voorhanden zijn zowel op het ogenblik van het 

indienen van het beroep als op het tijdstip dat de Raad uitspraak dient te doen. 

 

De Raad wijst erop dat de ontvankelijkheid van het beroep een zaak is die de openbare orde raakt en 

die hij desnoods ambtshalve dient te onderzoeken.  

 

Wanneer er twijfel rijst omrent het belang van verzoeker, komt het hem toe aan de Raad alle nuttige 

gegevens ter beoordeling voor te leggen die kunnen aantonen dat de vernietiging hem een concreet 

voordeel oplevert (RvS 7 januari 2015, nr. 229.752). 

 

3.2. Ter terechtzitting van 24 oktober 2019 worden de partijen gevraagd om de actuele verblijfssituatie 

van verzoeker toe te lichten. De partijen kunnen geen bijkomende inlichtingen geven en doen daarom 

telefonisch navraag. Vervolgens bevestigen zij beide dat de verzoeker uit de gevangenis werd 

vrijgelaten op de datum van het nemen van de bestreden beslissing.  

Volgens de raadsvrouw van verzoeker zou hij actueel nog in België verblijven.  

 

Daar bij de Raad toch nog twijfel bestaat over de aanwezigheid van verzoeker op het Belgische 

grondgebied, wordt de verdere behandeling van de zaak uitgesteld naar de terechtzitting van vrijdag 8 

november 2019 om 9 uur 30, zodat verzoeker een concreet bewijs van zijn aanwezigheid op het 

Belgisch grondgebied kan bijbrengen.  
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Ter terechtzitting van 8 november 2019 deelt de verwerende partij mee verzoeker uit de gevangenis 

werd vrijgelaten op 13 augustus 2019 om 9 uur 30 en legt zij ter bevestiging een stuk neer. 

De raadsvrouw van verzoeker stelt, hoewel de vraag werd gesteld op de voormelde terechtzitting, geen 

concrete informatie te kunnen meedelen over zijn actuele aanwezigheid in België maar wijst erop dat dit 

het gevolg is van een administratieve vergissing op het kantoor van de dominus litis. 

Met akkoord van beide partijen wordt de zaak nog eenmaal uitgesteld naar de terechtzitting van 29 

november 2019. De Raad wijst erop dat, indien hij dan geen concreet bewijs van zijn actuele 

aanwezigheid in België kan voorleggen, hij ervan zal dienen uit te gaan dat verzoeker het grondgebied 

heeft verlaten. Partijen hebben hierbij geen opmerkingen. 

 

Ter terechtzitting van 29 november 2019 deelt de voor verzoeker aanwezige advocaat mee dat de 

dominus litis pogingen heeft ondernomen om verzoeker te contacteren via de door haar gekende 

gegevens, maar er niet in is geslaagd een contact tot stand te brengen. Zij stelt zich namens de 

dominus litis te gedragen naar de wijsheid, voor wat betreft de vraag naar de actuele aanwezigheid.  

Waar de Raad opmerkt dat de verzoeker geen blijk geeft van een voldoende belangstelling voor de 

beslechting van zijn beroep, wijst de voor de verzoeker aanwezige advocaat erop dat dit niet de 

conclusie is die de dominus litis uit de feiten trekt. Zij betwist of weerlegt evenwel niet dat verzoeker 

geen nieuwe contactgegevens heeft meegedeeld aan zijn advocaat. De verwerende partij stelt te 

vermoeden dat verzoeker België heeft verlaten en vraagt de Raad een gebrek aan belang vast te 

stellen.     

 

3.3. De Raad stelt vast dat na drie terechtzittingen er geen enkel positief uitsluitsel voorligt, minstens 

een begin van bewijs, dat verzoekers actuele aanwezigheid op het Belgisch grondgebied bevestigt.  

De  advocaat van verzoeker is er, hoewel er tweemaal uitstel werd verleend, niet in geslaagd concrete 

gegevens hieromtrent aan te brengen.  

 

Nu er geen begin van bewijs voorligt dat verzoekers actuele aanwezigheid op het Belgisch grondgebied 

bevestigt, kan de Raad niet anders dan aannemen dat verzoeker zelf vrijwillig gevolg heeft gegeven aan 

de bestreden beslissing en dus geen voordeel meer kan halen uit het door hem ingestelde beroep.  

 

Aangezien verzoeker woonplaatskeuze deed bij een advocaat, rustte op hem de verplichting om regel-

matig contact op te nemen met deze advocaat om zich van het verdere verloop van de procedure te 

vergewissen, om op die manier zijn volgehouden belangstelling te betonen voor de hangende procedure 

en om, waar nodig, bijkomende inlichtingen te verstrekken (cf. RvS 21 mei 2002, nr. 106.700). 

Verzoekers houding mag het behoorlijk verloop van het proces, waartoe hij moet bijdragen, niet 

verstoren. Om die redenen is hij verplicht zijn medewerking aan de rechter te verlenen wanneer hij 

daartoe wordt verzocht (cf. RvS 20 juni 2013, nr. 223.991; RvS 12 juli 2007, nr. 173.409; RvS 19 

februari 2004, nr. 128.302).  

 

Evenwel blijkt duidelijk dat verzoeker niet meer bereikbaar is op de eerder aan de dominus litis 

verstrekte contactgegevens en dat hij de dominus litis evenmin op de hoogte heeft gesteld van nieuwe 

contactgegevens of een nieuwe verblijfplaats. Tevens blijkt dat verzoeker geen wijziging van 

woonplaatskeuze aan de Raad heeft meegedeeld, en dat hij bijgevolg onbereikbaar is. 

 

Gelet op het gebrek aan enig recent contact tussen verzoeker en zijn advocaat en doordat geen 

concrete elementen worden voorgelegd omtrent verzoekers actuele aanwezigheid in België, concludeert 

de Raad hieruit dat verzoeker aldus geen blijk geeft van een voortdurende en ononderbroken 

belangstelling voor zijn beroep. (cf. RvS 12 juli 2007, nr. 173.409; RvS 19 februari 2004, nr. 128.302).  

 

Bovendien, door geen interesse te tonen in de procedure, doet verzoeker evenmin blijken dat hij nog 

steeds nadeel ondervindt van de bestreden beslissing. 

 

De verzoeker moet dan ook de gevolgen van zijn gebrek aan medewerking met de rechter dragen en 

zijn gebrek aan belangstelling voor het beroep kan niet worden goedgemaakt louter door het feit dat zijn 

advocaat ter terechtzitting verschijnt (cf. RvS 11 mei 2009, nr. 193.182). Dit klemt in casu des te meer 

nu verzoekers advocaat ter terechtzitting uitdrukkelijk stelt zich wat verzoekers actuele aanwezigheid in 

België betreft te gedragen naar de wijsheid van de Raad. 

 

Een verzoekende partij die haar belang bij het door haar ingestelde annulatieberoep bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen wil bewaren, moet een voortdurende en ononderbroken belangstelling voor 

haar proces tonen. Wanneer haar belang op grond van relevante gegevens in vraag wordt gesteld, moet 
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zij daarover een standpunt innemen en het actuele karakter van haar belang aantonen (cf. RvS 18 

december 2012, nr. 221.810), wat in deze zaak niet het geval is. 

 

Daarom moet worden besloten dat verzoeker niet langer getuigt van het rechtens vereiste actueel 

belang. 

 

Wegens het gebrek aan het wettelijk vereiste belang, is het beroep onontvankelijk. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf december tweeduizend negentien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


