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Betreft : het gebruik van de fax bij de procédure in uiterst dringende noodzakelijkheid - actualisering -

Geachte voorzitter,

Zoals overeengekomen tijdens onze bijeenkomst van 6 november 2017, stuur ik u in bijlage de mededeling die
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de komende dagen op zijn website zal publiceren en die betrekking
heeft op de beroepen in uiterst dringende noodzakelijkheid waarbij een schorsing of voorlopige maatregelen
worden gevraagd.

Deze mededeling heeft tôt doel het gebruik van de fax van de Raad buiten de kantooruren te rationaliseren en
om onze praktijk te doen overeenstemmen met de sinds 1 maart 2013 gangbare praktijk op de Raad van de
State.

Het indienen van een verzoek in uiterst dringende noodzakelijkheid is enkel toegestaan bij wijze van
uitzondering. Desalniettemin stellen we vast dat advocaten heel vaak de fax gebruiken om verzoekschriften in
uiterst dringende noodzakelijkheid in te dienen buiten de kantooruren, onder andere om zich te houden aan de
wettelijke termijnen.
De ervaring leert ons dat het zelden gaat om zaken die in die mate dringend zijn dat hun behandeling niet kan
wachten tôt de volgende werkdag.

Alleen al het ontvangen van een faxbericht op eender welk uur van de avond en de nacht, laat een heel
mechanisme in werking treden. In de eerste plaats moeten de griffier en de magistraat van wacht kennis
nemen van de stukken om vaak tôt het besluit te komen dat de behandeling van deze stukken kan wachten tôt
de volgende werkdag met als gevolg dat iedereen onnodig werd verontrust. De wachtgriffier dient bovendien
tevens contact op te nemen met de permanentie van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het neerleggen van stukken via de fax geeft eveneens aanleiding tôt problemen. De Raad kan een stuk dat
door de verzoekende partij werd neergelegd immers pas consulteren na het verrichten van een aantal
handelingen. Gelet op de omvang van deze stukken, worden deze vaak door een advocaat in verschillende
delen doorgestuurd, wat het aantal manipulaties opnieuw verhoogt en dit om uiteindelijk tôt de vaststelling te
moeten komen dat het stuk enkel een bijkomende bijlage is van een verzoekschrift dat eerder op de avond
werd neergelegd.

Voor elke inlichting betreffende deze brief kan u terecht van 9 tôt 16uur op het secretariaat van de eerste voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Tel: 02 791 62 65 -Secr.RW-CCE@MiBz.FGov.be



Teneinde het gebruik van de fax te rationaliseren, en in afwachting van de invoering van een efficiëntere
elektronische procédure, zullen de faxberichten die binnenkomen buiten de kantooruren voortaan behandeld
worden tijden de openingsuren van de griffie, en dit op dezelfde manier als een met de post verzonden
verzoekschrift.

Wat betreft de termijnen voor het indien van een verzoekschrift in uiterst dringende noodzakelijkheid en waarin
een vraag tôt schorsing of een vraag tôt voorlopige maatregelen gesteld wordt, spreekt het voor zich dat
rekening zal gehouden worden met de datum van de fax zelfs indien het beroep enkel de volgende
werkdag zal gelezen worden door de griffier of de magistraat van wacht. Op dit punt wordt niets gewijzigd
aan wat vandaag gangbaar is.

Dezelfde regel geldt mutadis mutandis ook voor wat betreft de stukken die per fax worden neergelegd.

De verzoekende partij die van mening is dat haar verzoekschrift in die mate dringend is dat het een
onmiddellijke reactie behoeft, onder andere omdat een repatriëring binnen een korte tijdspanne voorzien is,
dient telefonisch contact op te nemen met de griffier van de Raad. Bijgevolg, behoudens telefonisch contact
hieromtrent, zal er geen onmiddellijk onderzoek zijn van de faxberichten die bij de Raad toekomen na de
openingsuren van de griffie.

Deze nieuwe regeling treedt in voege op 15 januari 2018.

Zoals overeengekomen tijdens ons onderhoud van 6 november laatstleden, wens ik u te verzoeken, Mijnheer
de voorzitter, om deze informatie te willen verspreiden onder de leden van de Orde van Vlaamse balies.

Inmiddels verblijf ik, geachte voorzitter,

met de meest hoogachting,

Eerste voorzitter

Kopie aan :
Meester Luc Denys,
Advocaat,
Voorzitter van de commissie vreemdelingenrecht



Conseil
V ^ du

Contentieux des
Etrangers

Le premier président

Laurentide
rue Gaucheret 92-94 -1030 Bruxelles
Tel. 02 791 62 65 / 02 791 62 64- Fax 02 791 62 26

Secr.Rvv-Cce@ibz.fqov.be

Message qui sera diffusé sur le site internet du Conseil :

En cas d'extrême urgence, une demande de suspension ou une demande de mesures provisoires peut être

introduite.

Ceci est possible uniquement par fax aux numéros suivants:
02 791 64 00 pour la procédure néerlandophone
02 791 64 01 pour la procédure francophone

ou au greffe, par porteur contre accusé de réception, pendant les heures d'ouverture du greffe (les jours
ouvrables du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 et le jeudi de 8h30 à 17h00).

A partir du 15 janvier 2018, il n'y aura plus d'intervention immédiate pour examiner des fax lorsque ceux-ci ^
seront reçus au Conseil durant la semaine entre 17h et 8h du matin ainsi que les week-ends ou les jours fériés.

Par conséquent, pour les recours introduits les jours ouvrables entre 17h et 8h du matin, les jours fériés
ou pendant le week-end, les requérants qui estiment que leur requête est à ce point urgente qu'elle requiert
une réaction immédiate, doivent contacter par téléphone le greffier de garde du Conseil du Contentieux des
Etrangers.

Le Conseil du Contentieux des Etrangers s'aligne de la sorte sur la pratique qui est d'application au Conseil
d'Etat depuis.le 1er mars 2013.

Le greffier de garde peut être contacté aux numéros suivants :

0478 65 39 77 pour la procédure néerlandaise
0478 65 41 96 pour la procédure francophone.

Veuillez trouver ici la lettre envoyée aux barreaux.

In geval van uiterst dringende noodzakelijkheid kan een vordering tôt schorsing of een vordering tôt het
opleggen van voorlopige maatregelen worden ingediend.

Dit kan enkel perfax op de volgende nummers:
02 791 64 00 voor de Nederlandstalige procédure
02 791 64 01 voor de Franstalige procédure

of per bode aan de griffie, tegen ontvangstbewijs, tijdens de openingsuren van de griffie (de griffie is tijdens de
weekdagen open van 8u30 tôt 16u00 en op donderdag van 8u30 tôt 17u00).

Vanaf 15 januari 2018, zal er geen onmiddellijk gevolg gegeven worden aan faxberichten ontvangen op de
Raad op een werkdag tussen 17u en 8u s 'morgens, alsook tijdens de feestdagen of tijdens de

Bijgevolg, voor de beroepen die op een werkdag tussen 17u en 8u s 'morgens, tijdens de feestdagen of
tijdens het weekend worden ingediend, dienen de verzoekende partijen die van oordeel zijn dat hun
verzoekschrift zodanig spoedeisend is dat het een onmiddellijke reactie behoeft, telefonisch contact op te
nemen met de wachtgriffier van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluit zich zodoende aan bij de praktijk die sinds 1 maart 2013
gangbaar is bij de Raad van State.

De wachtgriffier kan op het volgende nummer telefonisch bereikt worden:

0478 65 39 77 voor de Nederlandstalige procédure
0478 65 41 96 voor de Franstalige procédure.

Gelieve hier de brief verstuurd aan de Balies te willen vinden.

weekends.

Pour tous renseignements relatifs à la présente, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat du Premier président du Conseil du Contentieux des Etrangers,

et ce de 9h à 16h. Tél. : 02/791.62.64-02/791 62.65 Secr.Rw-Cce@ibZ.fqOV.be				_j	




