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 nr. 272 976 van 19 mei 2022 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. H. G. SOETAERT 

De Selliers de Moranvillelaan 84 

1082 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Amerikaanse nationaliteit te zijn, op 20 januari 2022 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 20 december 2021 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 18 maart 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 april 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VAN ROMPAEY, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Overeenkomstig artikel 39/75, 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: de 

vreemdelingenwet) worden de partijen ten minste acht dagen voor de datum van de terechtzitting in kennis 

gesteld van de datum van de terechtzitting. 

 

2. Uit het rechtsplegingsdossier blijkt dat de beschikking van 18 maart 2022, waarbij de verzoekende partij 

werd opgeroepen te verschijnen op de terechtzitting van 28 april 2022, diezelfde dag aangetekend werd 

verstuurd naar de gekozen woonplaats. In het gedinginleidend verzoekschrift werd woonplaatskeuze 

gedaan ten kantore van advocaat H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, Ezelsstraat 2 / 2 te 1000 

BRUSSEL. De aangetekende zending met de oproeping werd op 23 maart 2022 “Afgehaald in PostPunt”. 

De verzoekende partij werd bijgevolg deugdelijk opgeroepen op de door haar gekozen woonplaats. 

 

3. Op 26 april 2022 laat advocaat T. H. G. SOETAERT via J-Box aan de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen het volgende weten: 
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“(…) 

Je me permets et me dois de venir à vous dans ce dossier étant l’actuel conseil de Monsieur K.(…)  

Je vous remercie de bien noter mon intervention, mais également l’élection de domicile qui est faite en 

mon cabinet. 

(…)” 

 

4. De Raad neemt akte van deze wijziging van gekozen woonplaats, maar stelt vast dat de verzoekende 

partij niet ter terechtzitting is verschenen, noch vertegenwoordigd.  

 

Het beroep dient derhalve met toepassing van artikel 39/59, § 2, tweede lid, van de vreemdelingenwet 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 negentien mei tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 


