
1
RVV/X

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 1713 van 14 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.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Dominikaanse nationaliteit op 10 juli 2007 heeft
ingediend om de schorsing en de nietigverklaring te vorderen van de “beslissing tot
weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten” van 19 juni
2007.

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.

Gelet op de beschikking van 14 augustus 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald
op 11 september 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. DAMMEKENS, die loco advocaat E.
GOFFIN verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat N.Lucas, loco
advocaat E. MATTERNE die voor de verwerende partij verschijnt.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.
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De verzoekende partij is van Dominikaanse nationaliteit, geboren te Santiago op 17
november 2001.

Op 15 januari 2007 diende de verzoekende partij een vestigingsaanvraag als
aanverwante in de neerdalende lijn van A.M.F. R., van Belgische nationaliteit.

Op 19 juni 2007 nam de gemachtigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse
Zaken de “beslissing tot weigering van vestiging met bevel tot terugbrenging omdat
“betrokkene geen gezinscel vormt met de Belgische onderdaan in functie van wie de
aanvraag tot vestiging werd ingediend”. Dit is de bestreden beslissing die op 25 juni
2007 ter kennis van de verzoekende partij werd gebracht (bijlage 1 verzoekschrift).

Op 10 juli 2007 diende de verzoekende partij een beroep tot nietigverklaring en tot
schorsing in.

Ter terechtzitting werd een fax van de Dienst Vreemdelingenzaken  neergelegd waaruit
blijkt dat de bestreden beslissing van 19 juni 2007 werd ingetrokken. Ter terechtzitting
bevestigt de verwerende partij deze intrekking.

2. Onderzoek van het beroep.

Ambtshalve moet worden vastgesteld dat de verzoekende partij, geboren op 17
november 2001, als minderjarige niet over de vereiste bekwaamheid beschikt om zonder
vertegenwoordiging, een annulatieberoep en een vordering tot schorsing bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen in te stellen. Het beroep tot nietigverklaring, en de vordering
tot schorsing die er een accessorium van is, zijn bijgevolg niet ontvankelijk.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel
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Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien september
tweeduizend en zeven door:

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

mevr. M. RYCKASEYS, toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

         M. RYCKASEYS.             M. BEELEN.


