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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 7645 van 22 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 Ethiopische nationaliteit, op 15 oktober 2007 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
minister van Binnenlandse Zaken van 31 augustus 2007 waarbij de aanvraag om machtiging
tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard.

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 het arrest nr. 6470 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 29 januari 2008.

Gezien de nota met opmerkingen.

Gezien de repliekmemorie.

Gezien de uitwisseling van de nota’s.

Gelet op de beschikking van 8 januari 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1
februari 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de ontvankelijkheid.

Uit het rechtplegingsdossier blijkt dat verzoeker op 15 oktober 2007 een beroep tot
nietigverklaring heeft ingediend tegen de beslissing van de gemachtigde van de minister van
Binnenlandse Zaken van 31 augustus 2007 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf
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onontvankelijk wordt verklaard en die hem op 19 september 2007 ter kennis werd gebracht en
dat zijn raadsman op 19 oktober 2007 een vordering tot schorsing en een beroep tot
nietigverklaring heeft ingediend tegen dezelfde beslissing. Bijgevolg werden twee beroepen tot
nietigverklaring ingediend tegen dezelfde beslissing binnen de voorgeschreven
beroepstermijn.

Uit de stukken van het rechtplegingsdossier blijkt dat de tweede Kamer van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen op 29 januari 2008 het arrest nr. 6470 heeft gewezen in de zaak
15.805 waarbij door verzoeker zelf, dezelfde beslissing wordt aangevochten. In voormeld
arrest wordt het beroep van verzoeker verworpen. Aangezien de aangevoerde middelen in
huidig verzoekschrift en in de repliekmemorie, in zoverre ze al ontvankelijk zijn, in ruime mate
dezelfde zijn als deze die besproken worden in het voormeld arrest, is de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, gelet op de kracht van gewijsde van voornoemd arrest, verplicht
de redenering van dat arrest hic et nunc te bevestigen. Het beroep van verzoeker dient om de
reden zoals uiteengezet in het arrest nr. 6470 van 29 januari 2008 te worden verworpen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig februari
tweeduizend en acht door:

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

mevr. E. VANDERSCHOMMEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 E. VANDERSCHOMMEN. J. CAMU.


