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nr. 34 653 van 24 november 2009 

in de zaak RvV X / II 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en asielbeleid, 

thans de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid. 

 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kazachse nationaliteit te zijn, op 16 oktober 2008 

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

beslissing van de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid van 3 september 2008 

waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard en van het op 16 

september 2008 ter kennis gebrachte 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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het arrest nr. 19 628 van 28 november 2008 waarbij de behandeling van de zaak sine die wordt 

uitgesteld. 

 

Gelet op de beschikking van 9 oktober 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 november 

2009. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

Rechtspleging 

 

De advocaat van een verzoekende partij laat bij brief van 27 oktober 2008 weten dat de verzoekende 

partij is overleden op 27 oktober 2008 en voegt een uittreksel uit het register van overlijden van de stad 

Sint-Truiden toe. 

 

De termijn van drie maanden en veertig dagen, waarover de erfgenamen van de overledene beschikken 

voor het opmaken van een boedelbeschrijving en om zich te beraden over de aanvaarding of de 

verwerping van de opengevallen nalatenschap overeenkomstig artikel 795 van het Burgerlijk Wetboek is 
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inmiddels verstreken, zodat, gelet op de afwezigheid van een hervatting van geding, de zaak van de rol 

wordt afgevoerd. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De zaak wordt van de rol afgevoerd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig november tweeduizend en 

negen door: 

 

mevr. M. BEELEN,   wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN,   griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BEELEN 

 


