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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 27.671 van 26 mei 2009
in de zaak RvV X II

In zake: 1. X
2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van X

tegen:

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

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 19
maart 2009 hebben ingediend om de schorsing van tenuitvoerlegging en de nietigverklaring
te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Migratie- en
asielbeleid van 3 februari 2009 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing
van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk
wordt verklaard, aan verzoekende partijen ter kennis gebracht op 17 februari 2009, en van
de bevelen om het grondgebied te verlaten van 17 februari 2009.

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.

Gelet op de beschikking van 21 april 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei
2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. LUCAS, die loco advocaat C. DECORDIER
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

De verzoekende partijen zijn niet ter terechtzitting verschenen en zijn evenmin
vertegenwoordigd. Uit de stukken in het dossier blijkt dat het aangetekend schrijven met de
nota met opmerkingen en de beschikking van de terechtzitting d.d. 19 mei 2009 om 9u30
door de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 23 april 2009 werd verstuurd
naar de door verzoekende partijen gekozen woonplaats, met name bij advocaat L. V.
Stationsstraat 10A te 3800 Sint-Truiden. Op 13 mei 2009 stuurt de Post de brief terug naar
de griffie van de Raad met het bericht van ‘niet afgehaald’ wegens ‘afwezig’. Verzoekende
partijen werden bijgevolg regelmatig opgeroepen.
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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

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig mei tweeduizend en
negen door:

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS. A. DE SMET.


