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 nr. 221 483 van 21 mei 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. SAROLEA 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse herkomst maar van onbepaalde 

nationaliteit te zijn, op 27 november 2015 in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar 

minderjarige kinderen X en X heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 29 oktober 2015 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten – asielzoeker. 

 

Gezien titel Ibis, 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. 

 

Gelet op het tussenarrest nr. 167 037 van 29 april 2016, waarbij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen de zaak uitstelt sine die. 

 

Gelet op de beschikking van 24 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat O. GRAVY verschijnt voor 

verzoekster en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 29 oktober 2015 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, wordt aan mevrouw , die verklaart te heten , 

 

naam : I. 

voornaam : R. 

geboortedatum : […]1983 

geboorteplaats : G. 

nationaliteit : Kosovo 

 

het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 20 oktober 2015 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen. 

 

Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen: hij verblijft in het Rijk 

zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste documenten, inderdaad, betrokkene is 

niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Uit het rechtsplegingsdossier blijkt dat de beschikking van 25 april 2019 om te verschijnen op de 

terechtzitting van 20 mei 2019 op 25 april 2019 aangetekend werd verstuurd naar de gekozen 

woonplaats van verzoekster: ten kantore van advocaat S. SAROLEA Rue des Brasseurs 30, 1400 

NIVELLES. Dit is de gekozen woonplaats die werd meegedeeld aan de griffie, zoals voorzien wordt bij 

artikel 39/58, tweede lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort: de Vreemdelingenwet) 

per aangetekend schrijven van 25 april 2016. Nadien heeft zich geen nieuwe verandering van 

woonplaatskeuze voorgedaan. Naar analogie met het bepaalde in artikel 39/57, § 2, 2° van de 

Vreemdelingenwet wordt verzoekster geacht deze aangetekende brief ten laatste op 30 april 2019 te 

hebben ontvangen, dag vanaf dewelke de termijn blijkens voornoemde bepaling begint te lopen. 

Derhalve dient te worden vastgesteld dat tussen deze dag, met name 30 april 2019, en de dag van de 

terechtzitting, met name 20 mei 2019, meer dan acht dagen liggen en verzoekster zodoende tijdig van 

de datum van de terechtzitting in kennis was gesteld. 

 

Ter zitting verschijnt evenwel Mr. M. KIWAKANA die uitdrukkelijk stelt loco Mr. O. GRAVY op te treden. 

De Raad moet evenwel vaststellen dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat hoewel 

verzoekster in het oorspronkelijk verzoekschrift werd vertegenwoordigd door Mr. O. GRAVY met 

woonplaatskeuze op zijn kantoor te rue Pépin 14 te 5000 NAMEN, de Raad conform artikel 39/58, lid 3 

van de Vreemdelingenwet bij aangetekende zending van 25 april 2016 op de hoogte is gebracht van de 

wijziging van de gekozen woonplaats naar het kantoor van Mr. S. SAROLEA waarin zij stelt de nieuwe 

raadsvrouw van verzoekster te zijn in de zaak RvV 181 191. Vervolgens werd geen nieuwe opvolging 

aan de Raad kenbaar gemaakt en ook op zitting houdt Mr. KIWAKANA in geen geval voor op te treden 

loco Mr. SAROLEA, doch enkel loco Mr. O. GRAVY.  
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De Raad moet evenwel op basis van het voorgaande vaststellen dat enkel Mr. S. SAROLEA als 

dominus litis van deze zaak kan beschouwd worden en dat dus O. GRAVY geen mandaat meer had in 

deze zaak. Bijgevolg kon Mr. M. KIWAKANA niet op geldige wijze loco Mr. O. GRAVY verzoekster 

vertegenwoordigen op zitting. 

 

Verzoekster is ter terechtzitting niet op wettige wijze vertegenwoordigd, noch zelf verschenen.  

 

Het beroep wordt verworpen met toepassing van artikel 39/59, § 2, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet. 

 

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 eenentwintig mei tweeduizend negentien 

door: 

 

Mw. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


