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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 16.405 van 26 september 2008
in de zaak X II

In zake: X
  Gekozen woonplaats:  X    

tegen :

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en
asielbeleid.

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 10 juli 2008
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van
de minister van Migratie- en asielbeleid van 17 juni 2008 tot weigering van verblijf van meer
dan drie maanden 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.

Gelet op de beschikking van 26 augustus 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24
september 2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Op 26 augustus 2008 werd de beschikking van 22 augustus 2008, waarbij de verzoekende
partij werd opgeroepen te verschijnen op de terechtzitting van 24 september 2008,
aangetekend met ontvangstbewijs verstuurd naar de gekozen woonplaats van de
verzoekende partij, zijnde X. Dit is de keuze van woonplaats zoals werd opgegeven in het
verzoekschrift van de verzoekende partij van 10 juli 2008. De verzoekende partij heeft nadien
geen wijziging van keuze van woonplaats meegedeeld aan de griffie, zoals voorzien wordt bij
artikel 39/58, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Op 28 augustus
2008 ontvangt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van de postdiensten de enveloppe
bevattende de beschikking met vermelding « verhuisd ».
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De verzoekende partij is niet ter terechtzitting verschenen en is evenmin vertegenwoordigd.
Het beroep dient derhalve met toepassing van artikel 39/59, §2, tweede lid, van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, 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 zes en twintig september
tweeduizend en acht door:

mevr. Ch. BAMPS,      Kamervoorzitter,

dhr. M. DENYS,                                                    griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 M. DENYS                         Ch. BAMPS


