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 nr. 60 332 van 28 april 2011 

in de zaak RvV X/ II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Ivoriaanse nationaliteit te zijn, op 14 maart 2011 heeft 

ingediend om gehoord te worden naar aanleiding van de “Vraag tot horen” verstuurd door de 

hoofdgriffier van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 4 maart 2011. 

 

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 het arrest met nummer 56 202 van 17 februari 2011 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, waarbij de schorsing wordt bevolen. 

 

Gezien de brief van de hoofdgriffier van 4 maart 2011 waarbij de verzoekende partij in kennis wordt 

gesteld van de mogelijkheid om gehoord te worden. 

 

Gezien het schrijven van de verzoekende partij van 14 maart 2011.  

 

Gelet op de beschikking van 7 april 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 april 2011. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. JOPPEN, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS 

HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

Uit het rechtsplegingsdossier blijkt dat de beschikking van 6 april 2011 om te verschijnen op de 

terechtzitting van 27 april 2011 op 7 april 2011 aangetekend werd verstuurd naar de gekozen 

woonplaats van de verzoekende partij, zijnde bij advocaat Y. MANZILA NGONGO KAHUM, Adolph 

Buyllaan 128 te 1050 BRUSSEL. Uit de gegevens van de Post blijkt dat deze aangetekende zending op 

8 april 2011 te Elsene is uitgereikt. 

 

De verzoekende partij is niet ter terechtzitting verschenen en is evenmin vertegenwoordigd. Het beroep 

dient derhalve met toepassing van artikel 39/59, § 2, tweede lid van de wet van 15 december 1980 
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betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, te worden verworpen. 

 

Artikel 39/82, § 3, vijfde lid van de vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“De schorsing en de andere voorlopige maatregelen die zouden zijn bevolen voor het indienen van het 

verzoekschrift tot nietigverklaring van de akte wordt door de voorzitter van de kamer of door de rechter 

in vreemdelingenzaken die hij aanwijst die ze heeft uitgesproken onmiddellijk opgeheven als hij vaststelt 

dat binnen de in de procedureregeling vastgestelde termijn geen enkel verzoekschrift tot nietigverklaring 

is ingediend waarin de middelen worden aangevoerd die ze gerechtvaardigd hadden.” 

 

In casu werd door de verzoekende partij binnen de in de procedureregeling vastgestelde periode geen 

verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend. Bijgevolg stelt de Raad de opheffing van de schorsing vast. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De bij uiterst dringende noodzakelijkheid bevolen schorsing wordt opgeheven. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig april tweeduizend en elf door: 

 

mevr. C. BAMPS, voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


