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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 7299 van 14 februari 2008
in de zaak RvV X / II

In zake: 1. X
 2. X
 3. X
 Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken.

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, X en X, allen van Azerische nationaliteit op 4 december 2007
hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen
van beslissing van de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken van 30 oktober
2007 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9, derde lid van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet) onontvankelijk wordt
verklaard en van de bevelen om het grondgebied te verlaten van 14 november 2007,
beslissingen aan verzoekende partijen betekend op 19 november 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.

Gezien de nota met opmerkingen.

Gelet op de beschikking van 18 januari 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13
februari 2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter Ch. BAMPS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. DE PONTHIERE, die verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat S. DE VRIEZE, die loco advocaat E. MATTERNE
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Verzoekende partijen werden bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs van 23 januari
2008 in kennis gesteld van de beschikking van 18 januari 2008 waarbij zij op grond van artikel
39/74 en 39/75 van de Vreemdelingenwet opgeroepen werden om te verschijnen ter
terechtzitting van 13 februari 2008.
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Het adres vermeld op de briefomslag luidde: “Rue de Marchienne 45/4, 6000 Charleroi”, daar
waar de gekozen woonplaats vermeld in het verzoekschrift van 4 december 2007 luidt: “ten
kantore van hun advocaat (…) H. DE PONTHIERE, Veemarkt 5, 8900 Ieper”.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt vast dat de verzoekende partijen niet zijn
opgeroepen op de in het verzoekschrift gekozen woonplaats, zodat de oproeping derhalve
niet rechtsgeldig is geschied.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

De behandeling van de zaak wordt uitgesteld naar de terechtzitting van 12 maart 2008 om
9u30.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien februari tweeduizend en
acht door:

mevr. Ch. BAMPS,  kamervoorzitter

dhr. T. LEYSEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 T. LEYSEN. Ch. BAMPS.


