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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 6884 van 1 februari 2008
in de zaak RvV X II

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 Turkse nationaliteit, op 9 oktober 2007 heeft ingediend
om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van
Binnenlandse Zaken van 28 oktober 2004 houdende de weigering van de vestiging met 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 19 december 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28
januari 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. VAN DEN VREKEN, die loco advocaat P. DE
GROOTE verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Daar het verzoekschrift het gezag van gewijsde miskent van het tegensprekelijk arrest nr.
4698 van 11 december 2007 van de IIde kamer van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
dient het als onontvankelijk beschouwd te worden (R.v.St., nr. 145.822, 11 juni 2005). In het
arrest nr. 4698 werd immers reeds uitspraak gedaan over de beslissing die verzoekende
partij opnieuw wenst aan te vechten. Het principe van gezag van gewijsde verhindert dat een
gelijkaardige of dezelfde vordering opnieuw ter beoordeling aan de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen wordt voorgelegd.
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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 één februari tweeduizend acht
door:

dhr. G. DE BOECK,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. I. CORNELIS,  toegevoegd griffier.

 De griffier,  De voorzitter,

 I. CORNELIS. G. DE BOECK.


