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 nr. 183 994 van 20 maart 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 15 mei 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 27 maart 2015 tot 

weigering van de afgifte van een visum voor lang verblijf met het oog op gezinshereniging (type D).  

 

Gezien titel Ibis, 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 28 december 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 januari 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DE FEYER, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 1 juli 2014 dient de verzoekende partij bij de Belgische diplomatieke diensten in Islamabad, 

Pakistan, op grond van artikel 10, § 1, 4° 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), een aanvraag in tot afgifte van een visum lang verblijf (type D) teneinde haar 

echtgenoot, dhr. K. U., van Pakistaanse nationaliteit, te vervoegen.  

 

1.2. Op 27 maart 2015 neemt de gemachtigde van de  staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot weigering van de afgifte 

van het gevraagde visum. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de verzoekende partij op 30 maart 

2015 in kennis wordt gesteld. De bestreden beslissing gaat als volgt: 
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“Betrokkene kan zich niet beroepen op de richtlijnen van artikel 10,§1, eerste lid, 4° van de wet van 

15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, gewijzigd door de wet van 08/07/2011. 

 

Overwegende dat geen medisch getuigschrift wordt voorgelegd waaruit blijkt dat betrokkene niet lijdt 

aan een van de ziekten die volksgezondheid in gevaar kunnen brengen en die worden opgesomd in de 

bijlagen bij deze wet.  

Deze visumaanvraag wordt derhalve geweigerd. 

De andere voorwaarden werden echter niet onderzocht. Deze beslissing belet de Dienst 

Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe visumaanvraag de andere 

voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De Raad stelt ambtshalve de laattijdigheid van het beroep tot nietigverklaring vast. 

 

Artikel 39/57, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat het beroep bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen moet worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen na de 

kennisgeving van de beslissing waartegen het is gericht.  

 

De termijn van dertig dagen bepaald in artikel 39/57 van de Vreemdelingenwet, is van openbare orde en 

moet strikt worden toegepast. 

 

2.2. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de bestreden beslissing op 30 maart 2015 

aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht. Overeenkomstig artikel 39/57, § 2, eerste lid, 3° 

van de Vreemdelingenwet was 29 april 2015 de laatste nuttige dag voor het indienen van een beroep 

tegen de beslissing van de gemachtigde van 27 maart 2015 tot weigering van de afgifte van een visum. 

 

Er moet dus worden vastgesteld dat het op 15 mei 2015 ingediende beroep laattijdig is (RvS 25 mei 

2005, nr. 144.929; J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Administratie (2. Ontvanke-

lijkheid), in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, nr. 416). De Raad zou zijn 

bevoegdheid overschrijden mocht hij een laattijdig ingesteld beroep toch ten gronde behandelen (RvS 

18 juni 2004, nr. 132 671). 

 

2.3. Van de sanctie voor de laattijdigheid van het indienen van een beroep tot nietigverklaring namelijk 

de vaststelling dat het beroep onontvankelijk is ratione temporis, kan enkel worden afgezien wanneer de 

verzoekende partij aantoont dat zij wegens overmacht werd verhinderd tijdig een beroep tot nietig-

verklaring in te dienen (RvS 15 mei 2003, nr. 119.416). Overmacht kan enkel voortvloeien uit een 

gebeurtenis buiten de menselijke wil die door deze wil niet kon worden voorzien noch vermeden (Cass. 

9 oktober 1986, RW 1987-88, 778; J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling 

Administratie, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 502-506). 

 

De raadsman van verzoekende partij betwist ter terechtzitting niet dat het verzoekschrift laattijdig werd 

ingediend. Hij merkt tevens op dat verzoekende partij geen overmacht wenst aan te tonen en dat zij zich 

dienaangaande zal gedragen naar de wijsheid van de Raad. Aldus wordt niet aangetoond dat 

verzoekende partij wegens overmacht werd verhinderd tijdig een beroep tot nietigverklaring in te dienen. 

 

2.4. Het beroep is bijgevolg laattijdig ingesteld. Ambtshalve wordt vastgesteld dat het beroep tot 

nietigverklaring niet ontvankelijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig maart tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


