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 nr. 119 132 van 19 februari 2014 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIDE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 13 november 2013 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 30 september 2013 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). 

 

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 en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 15 januari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

12 februari 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. PAESEN, die loco advocaat W. DE GENDT verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. SEMENIOUK, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 30 september 2013 werd de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) genomen. Dit is de bestreden beslissing: 

 

 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 
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2.1. De verwerende partij merkt in de nota op dat verzoekster minderjarig is en dat zij, op het moment 

dat huidig beroep werd ingesteld, een leeftijd heeft bereikt van 12 jaar. “Verzoekster beschikt gezien 

haar leeftijd niet over voldoende onderscheidingsvermogen om een beroep bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen in te dienen. Zij dient aldus vertegenwoordigd te worden, door haar vader, 

moeder of voogd. Aangezien in het verzoekschrift niet gepreciseerd wordt dat haar moeder, mevr. YI, 

aan wie tevens het bevel tot terugbrenging werd gegeven, optreedt in de hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van haar minderjarig kind, dient bijgevolg te worden vastgesteld dat het beroep van 

verzoekster onontvankelijk is.” 

 

2.2. De Raadsman van verzoekster stelt in de synthesememorie: “Verwerende partij besluit tot de 

onontvankelijkheid van het verzoek van verzoekster gelet op het feit dat zij nog minderjarig is. 

Verwerende partij is van oordeel dat zij niet over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om een 

beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in te dienen en dat zij derhalve door haar vader, 

moeder of voogd vertegenwoordigd dient te worden. Dit standpunt kan niet bijgetreden worden. 

Verzoekster is de dochter van mevr. IY en is samen met haar naar België gekomen. Op 4 april 2013 is 

verzoekster nog maar pas 12 jaar oud en wordt er door haar verzocht om een verklaring van inschrijving 

in haar hoedanigheid van bloedverwant in neergaande lijn van mevrouw IY. Dit verzoek om verklaring 

van inschrijving wordt door verzoekster en dus niet door haar vader, moeder, voogd en/of een andere 

derde ondertekend. Het door haar geformuleerde verzoek wordt vervolgens om redenen vreemd aan 

haar leeftijd en/of onderscheidingsvermogen afgewezen. Gezien noch de leeftijd van verzoekster, noch 

haar onderscheidingsvermogen een reden gevormd hebben voor de afwijzing van haar verzoek, kan er 

bezwaarlijk in het kader van de beroepsprocedure voorgehouden gaan worden dat haar beroep 

onontvankelijk is gelet op haar leeftijd en/of onderscheidingsvermogen. Indien de leeftijd en/of het 

onderscheidingsvermogen een rol speelt bij de te nemen beslissing, dan had dit tevens in "eerste 

aanleg" opgeworpen moeten worden en had aldus op dat moment gesteld moeten worden dat het 

verzoek door moeder, vader of de voogd geformuleerd had moeten worden. Het staat vast dat er tegen 

een negatieve beslissing inzake een aanvraag voor een verklaring van inschrijving beroep aangetekend 

kan worden. Aanvaarden dat een minderjarige een verzoek doet om verklaring van inschrijving en dit 

niet afwijzen op basis van haar leeftijd en/of onderscheidingsvermogen, impliceert dat de minderjarige 

ook het recht heeft om in beroep te gaan tegen de tussengekomen beslissing. Rekening houdende met 

de feiten in onderhavig dossier dient aldus geoordeeld dat de vordering geenszins onontvankelijk 

verklaard kan worden op basis van de leeftijd van verzoekster en of diens onderscheidingsvermogen.” 

 

2.3. Niettegenstaande in ons rechtsstelsel een minderjarige als handelingsonbekwaam wordt 

beschouwd, hetgeen tot gevolg heeft dat een minderjarige vertegenwoordigd dient te zijn door zijn 

vader, moeder of voogd om op een rechtsgeldige wijze een beroep in te stellen bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt op deze algemene regel een uitzondering aanvaard, met name 

wanneer het een minderjarige betreft, die geen infans meer is en over voldoende 

onderscheidingsvermogen beschikt, telkens het rechten betreft die aan zijn persoon zijn verbonden. 

 

Het betoog van de raadsman van verzoekster die een verklaring van inschrijving heeft ondertekend, dat 

“noch de leeftijd van verzoekster, noch haar onderscheidingsvermogen een reden gevormd hebben voor 

de afwijzing van haar verzoek” en dat dit “impliceert dat de minderjarige ook het recht heeft om in 

beroep te gaan tegen de tussengekomen beslissing” kan niet worden gevolgd. 

 

Het feit dat verzoekster een aanvraag indient en dat het bestuur deze aanvraag onderzoekt, zonder 

rekening te houden met de leeftijd van de aanvrager, staat los van de bevoegdheid van  de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen om ambtshalve na te gaan of verzoekster over de rechtens vereiste 

hoedanigheid en procesbekwaamheid beschikte bij het indienen van haar beroep. 

 

In casu wordt verzoekster in de bestreden beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten, vermeld. Het betreft dus rechten 

die aan haar persoon verbonden zijn. Verzoekster beschikt echter gezien haar leeftijd niet over 

voldoende onderscheidingsvermogen om een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in te 

dienen: zij is 12 jaar oud. Zij dient aldus vertegenwoordigd te worden door haar vader, moeder of voogd. 

Aangezien verzoekster niet wettelijk vertegenwoordigd is, dient bijgevolg te worden vastgesteld dat het 

beroep onontvankelijk is. 

 

 

 

3. Korte debatten 
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Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien februari tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


