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 nr. 167 947 van 23 mei 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 18 april 2016 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 22 december 2015 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk verklaard wordt. 

 

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 20 april 2016 met refertenummer 

X. 

 

Gelet op de beschikking van 3 mei 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van eerste voorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Mr. A. HAEGEMAN, die loco advocaat Mr. M. SAMPERMANS 

verschijnt voor de verzoekende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij diende op 29 april 2015 een aanvraag om verblijfsmachtiging in op grond van 

artikel 9bis 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). 

 

1.2. Op 22 december 2015 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) de in punt 1.1. 

bedoelde aanvraag onontvankelijk. Dit vormt de bestreden beslissing die verzoekende partij op 27 

januari 2016 ter kennis werd gebracht. 
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1.3. Verzoekende partij diende op 5 februari 2016 een beroep in tegen bovenvermelde beslissing. 

Hierop werd zij uitgenodigd het rolrecht te betalen, middels een beschikking houdende vaststelling van 

het rolrecht, verzonden op 12 februari 2016. 

 

1.4.  Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, eerste en tweede lid van de Vreemdelingenwet werd het in 

1.3. bedoelde beroep niet op de rol geplaatst daar het verschuldigd rolrecht niet betaald werd. 

Verzoekende partij werd hiervan op 3 maart 2016 in kennis gesteld. 

 

1.5.  Op 15 april 2016 diende verzoekende partij een nieuw verzoekschrift in ter indiening van een 

beroep tot nietigverklaring en een vordering tot schorsing tegen de onder 1.2. bedoelde beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Volgens artikel 39/57, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet dient het beroep te worden ingesteld 

binnen een termijn van dertig dagen na kennisgeving van de beslissing waartegen het is gericht. De 

termijn van dertig dagen bepaald in voormelde wetsbepaling is van openbare orde en moet strikt worden 

toegepast.  

 

De Raad stelt ambtshalve de laattijdigheid van het ingediende beroep vast.  

 

Uit het rechtsplegingsdossier blijkt dat de beslissing ter kennis werden gebracht op 27 januari 2016. De 

dies a quo is derhalve woensdag 27 januari 2016. Deze dag wordt niet in de termijn begrepen (cf. artikel 

39/57, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet). De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag 

echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst naar de 

eerstvolgende werkdag (cf. artikel 39/57, §2, tweede lid van de Vreemdelingenwet). De beroepstermijn 

neemt een aanvang op donderdag 28 januari 2016. Derhalve was vrijdag 26 februari 2016 de laatste 

nuttige dag en is het verzoekschrift dat ingediend werd op 15 april 2016 laattijdig en bijgevolg 

onontvankelijk. De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden mocht hij een laattijdig ingesteld beroep 

toch ten gronde behandelen (cf. RvS 18 juni 2004, nr. 132.671).  

 

Verzoekende partij voert in haar verzoekschrift aan dat zij reeds op 5 februari 2016 een beroep had 

ingesteld, maar omwille van een fout in dit verzoekschrift werd het oud adres van verzoekende partij 

vermeld waardoor zij nooit de brief tot betaling van het rolrecht heeft kunnen ontvangen. Zij voert tevens 

aan dat “Na telefonisch contact met uw dienst, werd het ons toegelaten om het verzoekschrift opnieuw 

in te dienen”.  

Dit betoog kan niet worden gevolgd. Verzoekende partij bevestigt dat zij een foute woonplaatskeuze 

opgaf in haar initiële verzoekschrift van 5 februari 2016. Vervolgens betaalde zij niet het verschuldigde 

rolrecht waardoor dit beroep niet op de rol geplaatst kon worden. Het gegeven dat verzoekende partij 

door het meedelen van een foute woonplaatskeuze cruciale briefwisseling van de Raad niet ontvangen 

heeft, kan niet aanzien worden als overmacht, noch als een valabele reden om na het vervallen van de 

beroepstermijn een nieuw beroep op ontvankelijke wijze te kunnen indienen. De stelling dat een 

medewerker van de “dienst” van de Raad telefonisch zou meegedeeld hebben dat het toegelaten is om 

“het verzoekschrift opnieuw in te dienen”, is een loutere bewering die verzoekende partij geenszins 

aannemelijk maakt. Daargelaten de vraag of het verzoekende partij telefonisch werd “toegelaten” om 

een nieuw verzoekschrift in te dienen, impliceert soortgelijke mondelinge communicatie  geenszins dat 

dit nieuwe beroep zonder meer ontvankelijk zou zijn. Ten dezen kan de Raad niet afwijken van artikel 

39/57, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet hetgeen zoals eerder gesteld een wetsbepaling van 

openbare orde is die strikt moet worden toegepast. Zoals hierboven reeds werd uiteengezet is het 

beroep laattijdig ingediend.  

 

Verzoekende partij betwist bovenstaande vaststellingen ter terechtzitting geenszins en stelt zich te 

gedragen naar de wijsheid van de Raad, zowel voor wat betreft het niet op de rol plaatsen van het 

verzoekschrift van 5 februari 2016 als wat betreft de laattijdigheid van het verzoekschrift van 15 april 

2016.  

  

Het ingestelde beroep is derhalve onontvankelijk. 
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3. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring, ingediend op 15 april 2016 worden 

verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig mei tweeduizend zestien door: 

 

mevr. C. BAMPS, eerste voorzitter, 

 

mevr. D. D'HONDT, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

D. D'HONDT C. BAMPS 

 


