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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 5.125 van 18 december 2007
in de zaak X RvV / IV

In zake: X
            Gekozen woonplaats: X

 tegen:

 de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Angolese nationaliteit, op 15 oktober 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 27 september 2007.

Gelet op artikel 51/4 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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 23 november 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10
december 2007.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat R. WISSING loco
advocaat K. VERSTREPEN en van attaché B. DIERICKX, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij geboren is op 23 december 1990
en derhalve minderjarig is.

Naar luid van artikel 16, § 1, Titel XIII - Hoofdstuk VI: Voogdij over niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen, van de programmawet van 24 december 2002 moet aan de voogd kennis
worden gegeven van alle oproepingen, beslissingen of verzoeken om inlichtingen betreffende
de niet-begeleide minderjarige. Tegelijk met de kennisgeving aan de voogd wordt een afschrift
bezorgd aan de verblijfplaats van de minderjarige en aan de dienst Voogdij.
Artikel 16, § 2, van dezelfde wet bepaalt dat met het oog op de toepassing van de wetten
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, de voogd verondersteld wordt woonplaats te hebben gekozen bij de dienst
Voogdij, tenzij hij kennis geeft van een andere woonplaats.
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Vastgesteld wordt dat de dienst Voogdij van de Federale Overheidsdienst Justitie mevr.
Frieda VAN LOOY heeft aangesteld als voogd van de verzoekende partij.

Geen gegeven is voorhanden waaruit blijkt dat de voogd woonplaats heeft gekozen anders
dan bij de voormelde dienst Voogdij.

Uit het rechtsplegingsdossier blijkt dat aan de voogd geen kennis werd gegeven van de
beschikking van 23 november 2007 van de wnd. voorzitter van de IVde kamer houdende
oproeping voor de terechtzitting van 10 december 2007.

De behandeling van de zaak dient derhalve uitgesteld te worden teneinde voormeld artikel 16
na te leven.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

De behandeling van de zaak wordt uitgesteld naar de openbare terechtzitting van 21 januari
2008 om 9.30 uur.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 18 december 2007 door:

dhr. F. HOFFER,  kamervoorzitter,

dhr. G. OOGHE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 G. OOGHE. F. HOFFER.


