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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 3817 van 20 november 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 Congolese nationaliteit, op 3 september 2007 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 20 maart 2007 tot
weigering van de vestiging zonder 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 nota met opmerkingen.

Gezien de repliekmemorie.

Gelet op de beschikking van 11 oktober 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7
november 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat H. VAN VRECKOM
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST :

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak.

Op 15 februari 2007 dient verzoeker een aanvraag tot vestiging in als bloedverwant van
N.K.M.E., die de Belgische nationaliteit heeft. Op 20 maart 2007 beslist de gemachtigde van
de minister van Binnenlandse Zaken tot weigering van de vestiging zonder bevel om het
grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
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“Betrokkene heeft door zijn gedrag de openbare orde geschaad. Betrokkene werd veroordeeld op 1
februari 2008 door de correctionele rechtbank van Brussel wegens valsheid in geschriften, door en
particulier en gebruikmaking van deze valsheid. Heling van voorwerpen verkregen door middel van een
misdaad of wanbedrijf tot een gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel van 5 jaar voor de helft. Wegens
informaticabedrog tot een geldboete van 100 euro (x5.5= 550 euro). Wegens oplichting en poging tot
oplichting, namaking of vervalsing van een paspoort, een machtiging om wapens te dragen of een
arbeidsboekje/gebruikmaking van een nagemaakt of vervalst paspoort, een machtiging om wapens te
dragen of een arbeidsboekje tot een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel. Wegens aanmatig van
naam, vereniging van misdadigers om misdaden te plegen waarop de levenslange opsluiting of opsluiting
van tien jaar tot vijftien jaar of een langere termijn gesteld is. Vereniging van misdadigers om
wanbedrijven te plegen. De toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen: onwettig binnenkomen of verblijven in het Rijk tot een bijzondere verbeurdverklaring.
Betrokkene werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brugge dd 16 februari 2006 wegens
diefstal tot een gevangenisstraf van 8 maanden met uitstel van 3 jaar voor de helft en een geldboete van
100 euro (x5.5 = 550 euro). Wegens de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen: onwettig binnenkomen of verblijven in het Rijk tot een bijzondere
verbeurdverklaring. Betrokkene diende een aanvraag tot vestiging in, in functie van zijn minderjarig k ind
N.K.M.E. Betrokkene kan niet beschouwd worden als zijnde ten laste van dit minderjarig k ind.”

Op 15 mei 2007 dient verzoeker een verzoek tot herziening in tegen deze beslissing. Bij brief
van 2 augustus 2007 wordt verzoeker de mogelijkheid geboden om binnen de dertig dagen
een annulatieberoep in te stellen tegen de beslissing van 20 maart 2007 tot weigering van de
vestiging zonder bevel om het grondgebied te verlaten bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen.

2. Onderzoek van het beroep.

De minister van Binnenlandse Zaken baseert de beslissing van 20 maart 2007 tot weigering
van de vestiging zonder bevel om het grondgebied te verlaten onder andere op het feit dat
verzoeker door zijn gedrag de openbare orde heeft geschaad. Uit het administratief dossier
blijkt dat verzoeker inderdaad op 1 februari 2006 werd veroordeeld door de correctionele
rechtbank van Brussel en op 16 februari 2006 door de correctionele rechtbank van Brugge.
Verzoeker heeft geen belang bij de vernietiging van de bestreden beslissing. Bij een eventuele
vernietiging zou de minister van Binnenlandse Zaken immers opnieuw rekening moeten
houden met de strafrechtelijke veroordelingen die verzoeker opliep. Het beroep is
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 twintig november tweeduizend en
zeven door:

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

dhr. P. BAEKELANDT, toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,
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 P. BAEKELANDT.    M. MILOJKOWIC.


