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nr. 36 159 van 17 december 2009 

in de zaak RvV X / II 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat X 

X 

 tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 
 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 9 september 2009 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 10 augustus 2009 waarbij een visum lang verblijf wordt 

geweigerd. 

 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 november 2009, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 november 

2009. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

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

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker niet ter terechtzitting verschenen en evenmin vertegenwoordigd is.  

 

Een dag na de terechtzitting, op 27 november 2009, ontvangt de Raad een faxbericht van advocaat M. 

ZAGHEDEN loco advocaat L. MA waarin gesteld wordt dat de zaak was vastgesteld op 26 november 

2009 om 9 uur 30 voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Zij vervolgt dat zij om 9 uur 55 ter 

terechtzitting is aangekomen en dat de zittingszaal leeg was. Vervolgens wordt in het faxbericht het 

volgende gesteld: “Op mijn verzoek heeft de persoon aan de Balie de griffie telefonisch opgeroepen 

teneinde mijn aankomst loco Mter MA aan te kondigen. Men heeft geweigerd naar beneden te komen 

menende dat de zitting reeds was beëindigd.Gelet op de omstandigheid dat de zittingen duren tot 12u30 

dank ik U partij (X.J.) opnieuw uit te nodigen op de eerst komende zitting en Mter MA daarvan in te 

lichten.” 
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Uit het bovenvermeld faxbericht van 27 november 2009 blijkt dat verzoeker de beschikking van 4 

november 2009 houdende een oproeping voor de terechtzitting van 26 november 2009 heeft ontvangen. 

De Raad wijst erop dat in deze beschikking blijkens het rechtsplegingsdossier het volgende werd 

gesteld: “De partijen en/of hun raadsman dienen aanwezig te zijn ten laatste 15 minuten voor het 

gestelde aanvangsuur. Een latere, al dan niet vooraf meegedeelde aanwezigheid sluit niet uit dat de 

zaak wordt opgeroepen en behandeld in afwezigheid van de partijen en/ of hun raadsman. De 

terechtzitting van de kamer wordt beëindigd nadat alle zaken zijn opgeroepen en behandeld al dan niet 

in aanwezigheid van de partijen en/of hun raadsman. De zittingsrol wordt inlichtingshalve gepubliceerd 

op de website.” 

 

Uit het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 26 november 2009 blijkt dat de terechtzitting 

begonnen is om 9 uur 30. Noch voor de terechtzitting noch tijdens de terechtzitting werd melding 

gemaakt van een latere aanwezigheid van verzoeker en/of zijn raadsman. Na de behandeling van de 

overige zaken op de rol werd verzoekers zaak opgeroepen. Er werd vastgesteld dat verzoeker niet ter 

terechtzitting verscheen en evenmin vertegenwoordigd is, waarna de zitting geheven werd om 9 uur 55.  

 

Uit het bovenvermeld faxbericht van 27 november 2009 blijkt geen omstandigheid van overmacht. De 

blote bewering dat “zittingen duren tot 12u30” is nergens op gegrond. Nalatig optreden van verzoeker 

en/of zijn raadsman is geen grond tot heropening der debatten.  

 

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 zeventien december tweeduizend en negen 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN,   griffier. 

 

 

 

 De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN    M. EKKA 

 


