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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr.  18.680  van 14 november 2008
in de zaak RvV X / II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

 de burgemeester van de stad Gent.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Moldavische nationaliteit te zijn, op 6 juni
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de brief van de gemachtigde van
de burgemeester van de stad Gent van 15 mei 2008 waarin de beslissing van 4 september
2007 houdende de niet-inoverwegingname van een aanvraag om machtiging tot vestiging
wordt bevestigd.

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 9 oktober 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7
november 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij en van advocaat S. DE VRIEZE, die loco
advocaat C. DECORDIER verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

Verzoeker verklaart van Moldavische nationaliteit te zijn.

Op 13 juli 2007 dient verzoeker een eerste aanvraag om machtiging tot vestiging in bij de stad
Gent.

Op 4 september 2007 wordt een beslissing tot niet-inoverwegingname genomen door de
gemachtigde van de burgemeester van de stad Gent.

Op 7 januari 2008 verstuurt verzoeker een brief naar de burgemeester van Gent met de
mededeling dat hij opnieuw een aanvraag om machtiging tot vestiging wenst in te dienen.
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Op 15 mei 2008 stelt de stad Gent in een brief wat volgt:

“(…)
Geachte heer,

In aansluiting op uw brief van 7/1/2008, die handelt over een aanvraag tot vestiging, deelden wij u reeds
op 4/9/2007 mee dat er geen nieuwe elementen bekend waren om opnieuw een machtiging tot vestiging
te kunnen inleiden. Wij citeren het antwoord van 4/9/07 “geen nieuwe elementen zijn aangebracht en uw
status is nog steeds dezelfde: inschrijving in het wachtregister en geen toekenning van onbeperkt
verblijf, derhalve kan op uw verzoek niet ingegaan worden.”

Op basis van uw brief van 7/1/08 en uw bijkomende vraag voor regularisatie van 29/4/2008, hebben wij,
na vaststelling van woonst door de stedelijke buurtpolitie, uw verzoek overgemaakt per fax op
10/05/2008 aan de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel.

In bijlage vindt u de uitnodigingsbrief om het attest van inontvangstname van uw verzoekschrift te
komen afhalen.
(…)”

Deze brief, die de beslissing van 4 september 2007 bevestigt, is de door verzoeker bestreden
beslissing.

2. Ontvankelijkheid

De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op daar de hier bestreden
beslissing een informatief schrijven betreft waarbij aan verzoeker wordt gemeld dat de
beslissing van 4 september 2007 bevestigd wordt.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt vast dat verzoeker op 13 juli 2007 reeds een
aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging tot vestiging indiende en dat deze aanvraag op
4 september 2007 door de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken niet in
overweging werd genomen.
Verzoeker verzocht het bestuur op 4 januari 2008 nogmaals hem een machtiging tot vestiging
te verlenen. Het bestuur bevestigde op 15 mei 2008 de beslissing van 4 september 2007,
stellend dat er geen nieuwe elementen bekend waren. Dit gegeven wordt door verzoeker niet
betwist. De beslissing vervat in de brief van 15 mei 2008 verschilt noch qua draagwijdte noch
qua gevolgen van de beslissing van 4 september 2007 en beide beslissingen zijn op identieke
motieven gesteund (geen onbeperkt verblijf – nog ingeschreven in het wachtregister). Uit het
administratief dossier blijkt verder niet dat de nieuwe beslissing genomen werd na enig nieuw
inhoudelijk onderzoek. De bestreden beslissing stelt bovendien uitdrukkelijk “wij citeren het
antwoord van 4/9/07(…)”. Aldus dient de bestreden beslissing als een louter bevestigende
beslissing beschouwd te worden. Verzoeker betwist dit niet, integendeel verzoeker stelt in zijn
verzoekschrift zelf dat de brief van 15 mei 2008 gegrond is op de beslissing tot
niet-inoverwegingname van 4 september 2007 en deze beslissing bevestigt. Verzoeker
vervolgt dat het met deze beslissing is dat hij niet akkoord gaat. Het is aldus voldoende
duidelijk dat verzoeker de brief van 15 mei 2008 tot bevestiging van de beslissing van 4
september 2007 aanvecht.

De Raad stelt vast dat een louter bevestigende beslissing niet vatbaar is voor vernietiging (cfr.
J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State - 2. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure,
1996, 50-59 en de daar geciteerde rechtspraak).

De exceptie wordt aangenomen. Het ingestelde beroep is onontvankelijk.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien november tweeduizend
en acht door:

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

dhr. M. DENYS,    griffier.

De griffier, De voorzitter,

 M. DENYS . J. CAMU.


