RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN
ARREST
nr. 2110 van 27 september 2007
in de zaak X/IIde kamer
In zake:

X en X

Gekozen woonplaats:

X

tegen:
Zaken.

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse

DE WND. KAMERVOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat namens X en X, van Filippijnse nationaliteit op 9 augustus
2007 werd ingediend om de schorsing en de nietigverklaring te vorderen van de
weigering van een toeristenvisum van 15 juli 2007.
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 27 augustus 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald
op 24 september 2007.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.
Gehoord de opmerkingen van mevrouw R. SAGAERT, die verschijnt voor de verzoekende
partij en van advocaat S. DE VRIEZE, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
Artikel 39/56, derde 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) bepaalt: “De partijen mogen zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door advocaten die ingeschreven zijn op de tabel van de Orde der Advocaten of
op de lijst van de stagiairs, alsook, volgens de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek,
door de onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie die gerechtigd zijn om het
beroep van advocaat uit te oefenen”.
Op de terechtzitting verschijnt mevrouw R. SAGAERT voor de verzoekende partij.
Evenwel voldoet zij niet aan hetgeen gestipuleerd is in voormeld artikel. Aangezien de
verzoekende partij zelf niet verschijnt, noch zij vertegenwoordigd wordt door een
advocaat, dient het beroep bij toepassing van artikel 39/59, §2, tweede lid, van de
Vreemdelingenwet verworpen te worden.
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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RvV rolnr X

Enig artikel.
De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen.
Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig september
tweeduizendenzeven door:
dhr. J. BIEBAUT,

wnd. kamervoorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. S. DE MUYLDER,

toegevoegd griffier.

De griffier,

De voorzitter,

S. DE MUYLDER.

J. BIEBAUT.
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