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 nr. 193 250 van 5 oktober 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Palestijnse nationaliteit te zijn, op 4 juli 2017 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van 8 juni 2017 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

Gezien titel Ibis, 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 en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 augustus 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 september 

2017. 

 

Gehoord het verslag van de voorzitter van de Raad G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

De verzoekende partij is niet ter terechtzitting verschenen en was evenmin vertegenwoordigd. Zij was 

nochtans rechtsgeldig opgeroepen. 

 

Het behoort dan ook te verwijzen naar de bepalingen 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 (hierna: de Vreemdelingenwet), waarin het volgende wordt gesteld:   

 

“Wanneer de verzoekende partij noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. 

De andere partijen die niet zijn verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen 

met de vordering of het beroep. In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de 

rechtsdag wordt melding gemaakt van deze paragraaf.” 
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De raadsvrouw van verzoekende partij heeft er de Raad, na de sluiting van de debatten, middels een op 

25 september 2017 gedateerd schrijven, van op de hoogte gesteld dat zij niet tijdig op de zitting 

aanwezig kon zijn omdat haar kat een astma-aanval had en zij bij haar huisdier wenste te blijven om het 

te helpen. Zij heeft tevens uiteengezet dat zij zich nog naar de Raad heeft begeven doch pas arriveerde 

nadat de debatten reeds waren gesloten en de zitting was geheven. 

 

De Raad dient te duiden dat op de beschikking van 21 augustus 2017, waarbij verzoekende partij werd 

opgeroepen om op 25 september 2017 om 9 uur 30 te verschijnen ter terechtzitting expliciet wordt 

verwezen naar de bepalingen van artikel 39/59, § 2, tweede lid van de Vreemdelingenwet en wordt 

benadrukt dat de partijen en/of hun raadsman ten laatste vijftien minuten voor het gestelde aanvangsuur 

dienen aanwezig te zijn. Het staat daarnaast niet ter discussie dat de raadsvrouw van de verzoekende 

partij, wier zaak als eerste op de zittingsrol stond ingeschreven, ook nadat alle andere op de rol 

ingeschreven zaken waren behandeld niet ter terechtzitting aanwezig was en zij de Raad ook niet 

telefonisch verwittigde en verzocht om de zaak kort aan te houden omdat zij werd opgehouden. De 

raadsvrouw van verzoekende partij erkent in haar brief van 25 september 2015 namelijk uitdrukkelijk dat 

zij geen initiatieven nam om de Raad voor of tijdens de terechtzitting op de hoogte te stellen van het feit 

dat zij niet tijdig op de terechtzitting aanwezig kon zijn. Tevens dient te worden gesteld dat geenszins 

blijkt dat de door haar beschreven problemen met een huisdier zich effectief hebben voorgedaan of dat 

deze problemen op zich, zo deze zich voordeden, vereisten dat zij thuis bleef en haar effectief 

verhinderden om tijdig ter terechtzitting aanwezig te zijn. In deze omstandigheden kan niet worden 

geconcludeerd dat er sprake is van een situatie van overmacht die de Raad zou toelaten om de zaak te 

heropenen en voorbij te gaan aan de in artikel 39/59, § 2, tweede lid van de Vreemdelingenwet 

bepaalde regel dat het beroep dient te worden verworpen indien de verzoekende partij niet verschijnt of 

vertegenwoordigd is.     

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel  

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf oktober tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter  

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


