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 nr. 157 558 van 2 december 2015 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE EERSTE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat Mohammed X die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

29 juli 2015 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 6 juli 2015 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 24 augustus 2015 met 

refertenummer 55977. 

 

Gelet op de beschikking van 4 november 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 november 2015. 

 

Gehoord het verslag van eerste voorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Mr. V. Hermans, die loco advocaat Mr. F. LIEBAUT verschijnt 

voor de verzoekende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

De Raad stelt aan de hand van het rechtsplegingsdossier vast dat de griffie van de Raad per 

aangetekend schrijven van 24 augustus 2015 de verzoekende partij kennis gaf van de vaststelling van 

het rolrecht en tevens de verzoekende partij uitnodigde om met toepassing van de 39/68-1, § 5, eerste 

en 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) het 

verschuldigde bedrag over te schrijven op een hiertoe aangegeven rekeningnummer. 
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Voormeld artikel 39/68-1, § 5, eerste en tweede lid van de vreemdelingenwet 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.” 

 

Blijkens het rekeninguittreksel dat zich bevindt in het rechtsplegingsdossier, werd de rekening “Rolrecht” 

van de Raad gecrediteerd op 9 september 2015. 

 

De beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht werd ter kennis gebracht bij aangetekend 

schrijven van 24 augustus 2015. Aldus beschikte de verzoekende partij over een termijn van 8 dagen, in 

casu tot 3 september 2015, om het verschuldigde bedrag te betalen. De rekening “Rolrecht” van de 

Raad werd evenwel slechts gecrediteerd op 9 september 2015, zodat dient te worden vastgesteld dat 

het rolrecht laattijdig werd betaald. Dit werd de verzoekende partij al meegedeeld bij aangetekend 

schrijven van 11 september 2015.  

 

Ter terechtzitting hierop gewezen legt de raadsman van verzoekende partij een betalingsbewijs neer, 

waarmee zij aantoont dat het rolrecht betaald werd op 8 september 2015. Hiermee bevestigt 

verzoekende partij bovenstaande vaststellingen, en toont zij geenszins aan dat de laattijdige betaling 

van het rolrecht te wijten is aan overmacht. Een verwijzing naar het schrijven van de Raad van 11 

september 2015 doet hieraan geen afbreuk. 

 

Het beroep moet derhalve van de rol worden geschrapt. 

 

Het door de verzoekende partij laattijdig betaalde rolrecht ten belope van 186 euro dient te worden 

terugbetaald. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De zaak met rolnummer  177 610  wordt van de rol geschrapt. 

 

Artikel 2 

 

Het door de verzoekende partij laattijdig betaalde rolrecht ten belope van 186 euro dient te worden 

terugbetaald. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee december tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. C. BAMPS, eerste voorzitter, 

 

mevr. D. D'HONDT, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

D. D'HONDT C. BAMPS 

 


