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nr. 198 817 van 29 januari 2018

in de zaak RvV X / IX

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE VOORZITTER VAN DE RAAD,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 27 maart 2017 heeft

ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

21 februari 2017 tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 19 april 2017 met refertenummer 68626.

Gelet op de beschikking van 14 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 januari

2018.

Gehoord het verslag van de voorzitter van de Raad G. DE BOECK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. LOOBUYCK verschijnt

voor de verzoekende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

De Raad stelt vast dat verzoekers raadsman, bij aangetekend schrijven van 27 maart 2017, een

verzoekschrift aan de Raad overmaakte met het oog op de hervorming of vernietiging van de beslissing

van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 21 februari 2017 tot weigering

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, die verzoeker op 24

februari 2017 ter kennis werd gebracht.

Bij aangetekend schrijven van 29 maart 2017 werd verzoeker, die woonplaatskeuze deed bij zijn

advocaat, door de griffiediensten van de Raad op de hoogte gesteld van het feit dat hij had nagelaten

om bij zijn verzoekschrift de stukken te voegen die aantoonden dat hem het voordeel van de pro deo

kon worden toegekend. Aan verzoeker werd gemeld dat hij, met toepassing van artikel 39/68-1, § 2,

eerste 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), binnen een termijn van

acht dagen zijn verzoekschrift diende te regulariseren door de vereiste overtuigingsstukken over te
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maken. Tevens werd verzoekers aandacht gevestigd op de bepaling van artikel 39/68-1, § 2, derde lid

van de Vreemdelingenwet dat luidt als volgt:

“Een verzoekschrift dat niet, onvolledig is geregulariseerd, wordt onverminderd de toepassing van artikel

39/69, § 1, derde lid, geacht in te houden dat de verzoekende partij afstand doet van zijn verzoek van de

pro deo te genieten.”

Verzoeker liet na de gevraagde overtuigingsstukken binnen de in artikel 39/68-1, § 2, eerste lid van de

Vreemdelingenwet bepaalde termijn aan de Raad over te maken. Er blijkt tevens niet dat hij de Raad op

de hoogte stelde van enige praktische moeilijkheid die hij zou hebben ondervonden om de vereiste

documenten te verwerven.

Op 19 april 2017 werd een beschikking tot vaststelling van het rolrecht uitgevaardigd waarbij het door

verzoeker te betalen rolrecht werd vastgesteld op 186 euro. Deze beschikking werd verzoeker bij

aangetekend schrijven van 20 april 2017 ter kennis gebracht. In de beschikking van 19 april 2017 werd

verzoekers aandacht gevestigd op artikel 39/68-1, § 5, eerste en tweede lid van de Vreemdelingenwet

dat luidt als volgt:

“Het rolrecht wordt door de verzoekende partij voorgeschoten. De betaling wordt verricht binnen een

termijn van acht dagen, die ingaat op de dag dat de hoofdgriffier de betrokkene ter kennis brengt dat het

rolrecht verschuldigd is en waarbij hij tevens op de hoogte wordt gesteld van het verschuldigde bedrag.

“Indien het bedrag niet binnen de in het eerste lid bepaalde termijn is gestort, wordt het beroep niet op

de rol geplaatst. De niet-tijdige betaling kan niet worden geregulariseerd. Bij tijdige kwijting wordt het

beroep op de rol geplaatst en gaat de termijn bedoeld in artikel 39/76, § 3, in.”

Daar verzoeker ook geen enkel gevolg gaf aan de beschikking van 19 april 2017 deelde een

toegevoegd griffier bij de Raad verzoeker, via een op 11 mei 2017 gedateerde brief, mee dat zijn

beroep, met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, tweede lid van de Vreemdelingenwet, niet op de rol

wordt geplaatst.

Op 2 juni 2017 verzond verzoekers raadsman een aangetekende brief naar de Raad met het verzoek

het beroep alsnog op de rol te willen plaatsen. In deze brief wordt het volgende gesteld:

“In deze zaak werd het beroep niet op rol geplaatst omdat het pro deo bewijs de Raad niet tijdig

bereikte.

Dit is nochtans niet te wijten aan (de raadsman van) de verzoekende partij. Herhaaldelijk werd het

centrum waar de cliënt verbleef gecontacteerd, zowel via e-mail als telefonisch.

Ondanks telefonische beloftes bereikte het attest de raadsman van de verzoekende partij slechts op 24

mei 2017.

In bijlage bezorg ik u alvast een overzicht van de e-mails die naar verschillende sociaal assistenten

werden gestuurd (stukken 1-4).

Tevens in bijlage vindt u de verlossende mail op 24 mei 2017 met het attest materiële hulp (nodig voor

de goedkeuring tweedelijnsbijstand - stuk 5), waarop de kosteloze tweedelijnsbijstand onmiddellijk werd

aangevraagd en goedgekeurd (stuk 6).

De laattijdigheid van dit attest materiële hulp is uiteraard volledig buiten de wil van cliënt om. Het

centrum waar hij verbleef werd immers herhaaldelijk gecontacteerd.

Gelet op het feit dat het een asielzaak betreft, staat er hier voor cliënt uiteraard veel op het spel.

Mag ik u aldus vriendelijk verzoeken om de sch[r]apping van de zaak te willen heroverwegen en de zaak

alsnog op rol te plaatsen?”

Verzoekers raadsman voegde bij dit schrijven stukken waaruit blijkt dat een van zijn medewerksters op

20, 27 en 30 maart en op 21 april 2017 een e-mail verzond naar personeelsleden bij het Croix-Rouge

De Belgique met de vraag of een bewijsstuk kan worden overgemaakt waaruit blijkt dat verzoeker
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opgevangen wordt of materiële steun ontvangt, dat hij op 24 mei 2017 een e-mail ontving van een

personeelslid van voormelde instantie waarbij een op 16 mei 2017 opgesteld attest was gevoegd waarin

wordt geduid dat verzoeker in het Centre-Les-Fourches (Herbeumont) verblijft en dat hij, na voorlegging

van voormeld attest, op 24 mei 2017 door het bureau voor juridische bijstand werd aangesteld om

verzoekers belangen kosteloos te behartigen.

Overeenkomstig de rechtspraak van de Raad van State dient bij een betwisting omtrent de weigering

van rolstelling een kamer van de Raad na te gaan of het beroep al dan niet op de rol dient te worden

geplaatst (cf. RvS 29 april 2015, nr. X). Het beroep werd teneinde verzoeker te kunnen horen omtrent

zijn grieven voorlopig op de rol geplaatst.

Allereerst dient te Raad aan te geven dat verzoeker, die nochtans werd bijgestaan door een advocaat,

nadat hem was gevraagd om de stukken over te maken die aantoonden dat hem het voordeel van de

pro deo kon worden toegekend de Raad op geen enkele wijze op de hoogte stelde van het feit dat hij

om redenen onafhankelijk van zijn wil niet aan deze vereiste kon voldoen.

Daarnaast merkt de Raad op dat verzoeker weliswaar aantoont dat een aantal e-mails werden

verzonden door een medewerkster van zijn raadsman naar personeelsleden van het Croix-Rouge De

Belgique, doch dat geenszins vaststaat dat al deze e-mails terechtkwamen bij personen die op de

datum van de verzending ervan op hun kantoor aanwezig waren en effectief kennisnamen van de

inhoud van deze e-mails. Een eerste e-mail werd daarenboven pas verzonden meer dan drie weken

nadat de bestreden beslissing verzoeker was ter kennis gebracht. Er blijkt ook niet dat verzoeker die in

het centrum verbleef waar een personeelslid het attest diende op te stellen waarmee hij wenste aan te

tonen dat hij de kosteloze rechtspleging kon genieten enige inspanning leverde om rechtstreeks het

bevoegde personeelslid hierom te verzoeken of dat hij niet in de mogelijkheid was om dit te doen.

Verzoeker maakt tevens evenmin aannemelijk dat hij alleen middels een attest afgegeven door een

personeelslid van het Croix-Rouge De Belgique dat was tewerkgesteld in het opvangcentrum te

Herbeumont kon aantonen dat hij onvermogend was. Er kan dan ook niet worden geconcludeerd dat het

feit dat verzoeker niet tijdig de gevraagde overtuigingsstukken neerlegde volledig buiten zijn wil om

gebeurde of dat er sprake is van een situatie van overmacht. Overmacht kan immers enkel voortvloeien

uit een gebeurtenis buiten de menselijke wil die niet kon worden voorzien noch vermeden (Cass. 9

oktober 1986, RW 1987-88, 778; zie ook met de aldaar aangehaalde rechtspraak: J. BAERT en G.

DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Administratie (2. Ontvankelijkheid) in Administratieve Rechts-

bibliotheek, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 502-506). In casu kon verzoeker vroeger pogingen hebben

ondernomen om een bewijsstuk te verkrijgen, kon hij meer doeltreffend hebben opgetreden en kon hij

hebben overwogen om andere bewijsstukken aan te vragen en neer te leggen.

Voorts dient de Raad erop te wijzen dat verzoeker na het verstrijken van de in artikel 39/68-1, § 2,

eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn alsnog in de mogelijkheid werd gesteld om zijn

beroep te laten inschrijven op de rol door het gevraagd rolrecht voor te schieten. Het Grondwettelijk Hof

stelde in het arrest 88/2012 van 12 juli 2012 in dit verband het volgende:

“B.17.2. De wetgever, die snelheid van de procedures bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

nastreeft, vermocht te vereisen dat vanaf het indienen van het verzoekschrift om het voordeel van de

pro deo wordt verzocht. Een dergelijke vereiste blijkt niet buitensporig aangezien het volstaat dat de

verzoeker in het gedinginleidende stuk aangeeft dat hij meent aan de voorwaarden te voldoen om de

pro deo te genieten en dat hij bijgevolg erom verzoekt dat hem dat recht wordt toegekend.

B.17.3. De termijn van acht dagen om het rolrecht te betalen dat door de kamervoorzitter of door de

door hem aangewezen rechter is bepaald, die is toegekend aan de verzoekende partij die niet erom

heeft verzocht de pro deo te genieten of aan wie dat voordeel werd geweigerd, bijvoorbeeld omdat de

stavingsstukken niet tijdig konden worden voorgelegd, is evenmin onredelijk kort.

B.17.4. Aangezien het beroep, met toepassing van paragraaf 5, tweede lid, van artikel 39/68-1 van de

wet van 15 december 1980, pas op de rol wordt geplaatst wanneer de betaling van het recht wordt

verricht, is het coherent dat die betaling binnen een relatief korte termijn moet gebeuren, teneinde het

verloop van de procedure niet te vertragen. Bijgevolg kan worden aanvaard dat de partij die de pro deo

niet geniet, die niet heeft verzocht de pro deo te genieten of die niet binnen de termijn van acht dagen

de documenten kan verstrekken die bewijzen dat zij recht heeft op het voordeel van de pro deo, het

bedrag van het rolrecht dient te betalen binnen acht dagen na het verzoek tot betaling dat hem daartoe

door de hoofdgriffier wordt toegezonden.”
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Het staat niet ter discussie dat verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan de vraag om een rolrecht van

186 euro te betalen en er wordt wederom ook niet aangetoond dat hij de Raad tijdens de in de

beschikking van 19 april 2017 bepaalde termijn om het rolrecht te betalen op de hoogte zou hebben

gesteld van een probleem om aan deze vereiste te voldoen.

Het betoog van de raadsvrouw die verzoekers belangen ter terechtzitting behartigt dat niet vaststaat dat

verzoeker beschikte over 186 euro en dat niet kan worden verwacht dat een advocaat het rolrecht dat

een cliënt is verschuldigd voorschiet doet aan het voorgaande geen afbreuk. Er moet hierbij nogmaals

worden benadrukt dat verzoeker in eerste instantie de mogelijkheid werd geboden om aan te tonen dat

hij de kosteloze rechtspleging kon genieten en dat pas om de betaling van een rolrecht werd gevraagd

nadat werd vastgesteld dat hij niet inging op de vraag om aan te tonen dat hij behoeftig was en hij dus

werd geacht afstand te doen van zijn verzoek om pro deo. Ten overvloede moet ook worden opgemerkt

dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat verzoeker niet over een bedrag van 186 euro

beschikte, zeker nu uit de aan de Raad voorgelegde stukken ook blijkt dat hij verklaarde dat hij voor zijn

reis naar België kon rekenen op financiële steun vanwege een oom.

De Raad vermag, nu geen overmachtsituatie werd aangetoond, geen afbreuk te doen aan de duidelijke

bepalingen van artikel 39/68-1 van de Vreemdelingenwet.

Het beroep dient derhalve van de rol te worden afgevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt van de rol afgevoerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig januari tweeduizend achttien

door:

dhr. G. DE BOECK, voorzitter

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN G. DE BOECK


